Kunstklep, kunststof
buisprothese en opening
harttussenschot
Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Kunstklep, kunststof buisprothese en aangeboren
opening in harttussenschot
Belangrijk om te weten!!!
Als u een kunstklep in het hart heeft gekregen
en/of
een kunststof buisprothese in de lichaamsslagader
en/of
als u een aangeboren opening in het harttussenschot
heeft.
Om te voorkomen dat er infectie aan de kunstklep en
buisprothese ontstaat, is het belangrijk dat u op het volgende
let:

Koorts

Wanneer u geruime tijd koorts heeft die maar niet wil zakken,
meldt u zich dan bij uw huisarts of cardioloog. U start dan
wellicht met een antibioticakuur.
Is de oorzaak van de koorts niet duidelijk, dan moeten
voordat met antibiotica gestart wordt in het ziekenhuis twee
bloedkweken afgenomen worden. Dit om eventuele bacteriën
in de bloedbaan te identificeren.

Tandarts of chirurg

Vóór elke chirurgische of tandheelkundige ingreep,
bijvoorbeeld als u een kies laat trekken, maar ook bij
tandsteenverwijdering, moet u vooraf antibiotica innemen! Dit
ter bescherming van uw hartklep. Overlegt u dit van tevoren
met uw huisarts of cardioloog.

Bloedverdunners

Gebruikt u ‘bloedverdunnende’ middelen (sintrommitis/
marcoumar e.d.), dan mag u géén aspirine gebruiken
(acetylsalicylzuur), omdat deze middelen elkaar versterken.
Tenzij u dit overlegd heeft met de cardioloog! Paracetamol
mag wel, omdat het geen aspirine is.
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Trombosedienst

Mocht door de huisarts of cardioloog antibiotica worden
voorgeschreven, meldt dit dan nog dezelfde week bij
de trombosedienst. De antibiotica versterkt namelijk de
werking van de ‘bloedverdunners’ en heeft dus invloed op de
hoeveelheid bloedverdunnende tabletten die u moet slikken.
Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Overleg
altijd met uw huisarts of cardioloog!
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
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T. 0228 312 345
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T. 0299 457 457
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