Dotterbehandeling (PTCA)
Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Dotterbehandeling (PTCA)

Zoals u weet staat u op de wachtlijst voor een dotter
(PTCA) behandeling. Deze behandeling kan zowel klinisch
(als u bent opgenomen) als poliklinisch (als u niet bent
opgenomen) plaatsvinden.
Tijdens deze behandeling zal de cardioloog in
Amsterdam(AMC/OLVG) de vernauwing in uw kransslagaders
verhelpen.
Voor aanvullende informatie hieromtrent raden wij u aan om
de informatiebrochure van de Hartstichting “Een dotter of
stentbehandeling” te lezen of de site van de Hartstichting te
raadplegen.
www.hartstichting.nl (hart en vaten > behandeling en operatie
> behandeling hart > dotter en stent behandeling)

Klinisch: Dotterbehandeling tijdens uw opname in het
ziekenhuis:
De dag van de behandeling
• De ambulance komt ± ……………… uur. ( soms wordt dit
iets later, dit is n.l. afhankelijk van het aantal beschikbare
ambulances van dat moment). Wanneer het onverhoopt
later wordt, nemen wij contact op met het ziekenhuis in
Amsterdam om door te geven dat u later aldaar arriveert.
• U mag de ochtend van de behandeling normaal ontbijten,
tenzij de verpleegkundige anders vermeldt.
• De verpleegkundige draagt zorg voor het stoppen
van bepaalde medicatie zoals bloedverdunners,
diabetesmedicijnen en plaspillen. De verpleegkundige
geeft een recente medicijnlijst en overdrachten mee aan
de ambulanceverpleegkudinge.
• U kunt er vanuit gaan dat u aan het einde van de dag
weer bij ons op de afdeling terug komt. In sommige
situaties beslist het OLVG / AMC dat u daar voor een
nacht verblijft.
Daarom is het handig om voor de zekerheid spullen mee te
nemen zoals nachtkleding, ondergoed en toiletspullen.
• Het is mogelijk dat er een familielid mee kan met u in de
ambulance. Wanneer u een nachtje overblijft moet het
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familielid zelf vervoer terug regelen. Het kan zijn dat u
na de behandeling moet wachten op een eerst volgende
beschikbare ambulance. Daarom adviseren wij om iets
mee te nemen als tijdverdrijf.
• Wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor bepaalde
medicijnen en of contrastmiddelen, verzoeken wij u dit
vóór de behandeling te melden aan de behandelend
cardioloog of aan de verpleegkundige.

Na de behandeling

Na de behandeling brengt de ambulance u weer terug naar
het WFG.
Dan zijn er een aantal richtlijnen die wij volgen. Het kan zo
zijn dat u hiermee in het AMC/OLVG al mee bent gestart.
Deze zijn:
• Extra(1-1,5L) drinken om de contrastvloeistof
uit het lichaam te spoelen. (geen vruchtensap of
koolzuurhoudende dranken)
• Er mag niet gedoucht worden tot 24 uur na de
verwijderen van drukverband.
• Wanneer de behandeling via de pols is verlopen krijgt u
een mitella tot 48 uur na de behandeling.
• Wanneer de behandeling via de lies is verlopen neemt u
6 uur bedrust in acht. Daarna maken wij een mobilisatie
schema op.
Wanneer de dotterbehandeling gelukt is, mag u na overleg
met uw behandelend cardioloog in het WFG, in principe, de
volgende dag naar huis. Wij raden u aan de eerste 2 dagen
geen auto te rijden(zie leefregelboekje). Het is aan u om
vervoer naar huis te regelen na definitief accoord van de
zaalarts/cardioloog omtrent uw ontslag.
De mogelijkheid bestaat om na het ontslag gebruik te maken
van poliklinische hartrevalidatie. Voor vragen hierover kunt u
terecht bij de verpleegkundige of de desbetreffende folder.
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Poliklinisch: Indien u thuis mag wachten op een
behandeling in het
AMC:
U krijgt thuis een brief over de datum en tijd van de
behandeling. U wordt dan niet opgenomen maar gaat zelf voor
een dagbehandeling naar het AMC, u mag op dezelfde dag
weer naar huis.
Het is belangrijk dat u rustig aan doet. Indien u thuis vaker
klachten krijgt van pijn op de borst, moet u contact opnemen
met het secretariaat cardiologie. Tel: 0229-257235. Het kan
zijn dat u
dan sneller behandeld moet worden.
Ernstige complicaties treden gelukkig hoogst zelden op.
De risico’s van de behandeling kunt u tevens vinden op de
internetsite www.hartstichting.nl
Wanneer u nog vragen heeft is uw verpleegkundige van de
zaal of de zaalarts/cardioloog bereid deze te beantwoorden.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0299 457 001

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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