Hartkatheterisatie
U wordt op …………………………… om …………………uur verwacht.
Op de dag van het onderzoek mag u zich om 10.15 uur melden bij het laboratorium
(route 33) om bloed te laten prikken. Daarna kunt u zich op de afgesproken tijd melden
op de afdeling die aan u is doorgegeven.
Conditie hart in beeld
Bij een aantal aandoeningen van het hart is het van belang om de toestand van het
hart precies in beeld te brengen met behulp van een hartkatheterisatie. Onder
plaatselijke verdoving wordt via een slagader in de lies of pols een katheter (dunne
lange canule) opgeschoven naar het hart. De cardioloog kan met dit onderzoek kijken
of er afwijkingen van de kransslagvaten zijn en de eventuele ernst daarvan.
Voorbereiding
Voor een hartkatheterisatie is meestal een korte opname nodig. Als het onderzoek via
de pols plaatsvindt, mag u meestal dezelfde avond weer naar huis. Via de lies zal dat
de volgende ochtend zijn.






Als u medicijnen gebruikt, mag u deze doorgebruiken tenzij uw cardioloog het
anders met u heeft besproken.
Neem uw medicatielijst en medicijnen mee.
U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
Laat sieraden en/of kostbaarheden bij voorkeur thuis.
Als u diabeet en insuline afhankelijk bent, kunt u de normale hoeveelheid
insuline gebruiken.

Onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de hartkatheterisatiekamer. De cardioloog bepaalt ten
tijde van het onderzoek of het onderzoek via de pols of lies verloopt. De gekozen plek
wordt vervolgens verdoofd waardoor u nauwelijks iets van het inbrengen voelt. Hierna
wordt de katheter ingebracht. Met behulp van röntgencontrastvloeistof worden het hart
en de kransvaten in beeld gebracht. Als u wilt, kunt u meekijken.
Tijdens het onderzoek kunt u een kleine warmtesensatie ervaren. Ook kan er soms wat
pijn op de borst optreden. Dit moet u altijd even melden. Het onderzoek duurt ongeveer
1 uur.
Na het onderzoek
Procedure via de lies
Als de procedure via de lies verloopt, wordt het gaatje in de slagader dichtgemaakt met
een eiwitplugje. Na het plaatsen van het plugje moet u 1 uur lang platte bedrust
houden, daarna nog 1 uur iets rechtop en daarna mag u het bed verlaten. Indien het
plugje niet lukt, krijgt u een drukverband om de lies. Hierna moet u 4 uren platte
bedrust houden.
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Procedure via de pols
Indien de procedure via de pols is verlopen, zal er een strak luchtbandje om de pols
worden gedaan die op de afdeling in een aantal uren wordt ontlucht en vervolgens af
kan. U mag de arm een paar uur niet belasten. U hoeft geen bedrust te houden.
Leefregels
Procedure via de lies
 U mag onder begeleiding naar huis.
 Op de dag van het onderzoek en de dag erna mag u niet autorijden.
 U mag de eerste week geen druk uitoefenen op de lies. Bij hoesten of persen
moet u de lies ondersteunen.
 U mag een week niet tillen en geen zware werkzaamheden verrichten.
 U mag de eerste drie dagen niet fietsen.
 U mag rustig traplopen.
De lies kan nog een periode gevoelig blijven. Een kleine zwelling en blauwe plek in de
lies is normaal.
Procedure via de pols
 U mag onder begeleiding naar huis.
 U mag twee dagen niet autorijden.
 Als u een mitella heeft gekregen, moet deze 48 uur om blijven.
 Als u geen mitella heeft, biedt de arm dan regelmatig rust door deze
bijvoorbeeld op een kussen te leggen.
De pols kan een aantal dagen gevoelig blijven. Een kleine zwelling en blauwe plek is
normaal. Het kan zijn dat er een paar druppeltjes bloed uit het wondje komen.
Uitslag en controle
Meestal heeft u de volgende dag een uitslaggesprek waarbij de cardioloog de
bevindingen met u bespreekt en de voorgestelde behandeling.
Vragen en contact
Neem contact op met de huisarts of cardioloog bij:
 een groter wordende zwelling;
 nabloedingen;
 toenemende pijn;
 duidelijk koud of warm aanvoelen van lies, been of voet of – in geval van
polsprocedure – de hand of arm;
 benauwdheidsklachten;
 aanhoudende jeuk;
 huiduitslag.
Vragen
Als u vragen heeft voor het onderzoek, kunt u deze stellen aan uw arts of
verpleegkundige. U kunt uw vraag ook stellen via www.mijntjongerschans.nl of
telefonisch via 0513 – 685 225.
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Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal
is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het
inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD
app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een
vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo weinig mogelijk geld,
sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar
het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of
verlies van dergelijke zaken.
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