Informatie
Pacemaker wissel
Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Informatie pacemaker wisseling
Uw cardioloog heeft met u besproken dat uw pacemaker
vervangen gaat worden.
U wordt hiervoor één dag opgenomen; u mag dezelfde dag
weer naar huis. U mag echter niet zelf terugrijden met de
auto.
De wisseling van uw pacemaker wordt verricht op de afdeling
hartkatheterisatie van het Westfriesgasthuis.
Uw pacemaker wisseling is gepland op:
…………………………om…………………
U kunt zich melden bij de receptie in de centrale hal.

Voorbereiding - medicatie:

1. LET OP: De antistolling wordt veranderd dan wel
gestopt in overleg met uw behandelend cardioloog.
2. Heeft u een klepprothese, dan mag u de antistolling
mogelijk niet stoppen, dit gaat in overleg met uw
cardioloog.
3. Als u bloedverdunners slikt wordt bij opname nog bloed
afgenomen om de stolling te controleren.
4. Op de dag van de wisseling geen laxeermiddel
gebruiken.
5. U mag de ochtend wel uw plaspil innemen.
6. Andere medicijnen dient u gewoon volgens voorschrift
te gebruiken en neem uw medicijnen met verpakking
s.v.p. mee naar het ziekenhuis.
7. Tevoren moet de bloedgroep, resusfactor en INR
(stollingstijd) bepaald worden. Meestal gebeurt dit al
poliklinisch.
8. Wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor bepaalde
medicijnen, verzoeken wij u dit voor de implantatie
te melden aan de behandelend cardioloog of aan de
verpleegkundige.
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De ingreep:

Een pacemaker wisseling is minder ingrijpend dan een
pacemaker implantatie.
U wordt plaatselijk verdoofd. De draden die aan de pacemaker
vast zitten en in uw hart liggen worden niet vervangen. Alleen
de pacemaker zelf (het kastje) wordt vervangen.
U krijgt een paar hechtingen.
De ingreep duurt ongeveer 2 uur.

Mogelijke complicaties

Een operatie brengt altijd een risico met zich mee. Uiteraard
wordt geprobeerd om complicaties te voorkomen, maar er
bestaat nooit honderd procent garantie dat ze niet optreden.
Complicaties die kunnen optreden zijn:
1. Bloeduitstorting door lekkage van de kleine
bloedvaatjes langs de wondrand of langs de ingang van de
elektrode(n) in de ader.
2. Infectie van de wond treedt soms op doordat
huidbacteriën in de wond terechtkomen. Wanneer de
infectie doordringt tot in de pacemakerpocket, moeten
de pacemaker en de elektroden worden verwijderd.
Een nieuwe pacemaker wordt dan op een andere plaats
ingebracht.

De afloop:

Na ongeveer 10 dagen wordt u verwacht op het spreekuur
van de pacemakertechnicus voor het controleren van de wond
en het verwijderen van de hechtingen. U krijgt hiervoor een
afspraak.

Vragen:

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
de pacemakertechnicus.
De pacemakertechnicus is te bereiken op werkdagen tijdens
kantooruren via telefoonnummer 0229 208 429
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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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