Vervanging van een
pacemaker of ICD
Binnenkort wordt uw pacemaker of ICD vervangen op de afdeling
Hartkatheterisatie in Rijnstate Arnhem. In deze folder vindt u informatie over
deze ingreep.

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

Uw pacemaker of inwendige defibrillator (ICD) werkt op een batterij die een
beperkte levensduur heeft. De levensduur van de batterij is afhankelijk van
hoe vaak het apparaat moet ingrijpen om stoornissen in uw hartritme op te
vangen.
Als de batterij vernieuwd moet worden, moeten we de hele pacemaker of
ICD vervangen. De draden van de pacemaker of ICD hoeven meestal niet te
vervangen te worden.

Informatie vooraf
Eten en drinken
Voor het vervangen van een pacemaker of ICD hoeft u niet nuchter te zijn.
Medicijngebruik
De cardioloog bespreekt met u welke medicijnen u op de dagen voor en op de
dag van de vervanging moet innemen.
Neem het volgende mee naar het ziekenhuis:
• uw identiteitsbewijs en afsprakenkaart;
• de oproepbrief en het volledig ingevulde vragenformulier;
• uw medicijnen voor de komende 24 uur;
• gebruikt u insuline, neem dan uw insulinepen en bloedsuikermeter mee;
• een actuele medicijnlijst (u kunt een overzicht aanvragen bij uw apotheek);
• sokken, sloffen of slippers en ruim zittende kleding.
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Goed om te weten
Omdat de ingreep onder steriele omstandigheden plaatsvindt, willen wij u
vragen de ochtend voor de ingreep te douchen. Draag deze dag geen sieraden,
nagellak of make-up. Gebruik ook geen bodylotion. Tijdens de ingreep mag u
uw hoortoestel, bril of gebitsprothese blijven dragen.
Op de dagbehandeling of verpleegafdeling is het niet mogelijk om waardevolle
spullen veilig op te bergen. Daarom adviseren wij u om waardevolle
eigendommen thuis te laten. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade, vermissing of diefstal van uw eigendommen.
Bezoek
Op de dagbehandeling mag er voor en na de ingreep één volwassen persoon
bij u zijn. Het is echter niet toegestaan om op deze afdeling ander bezoek te
ontvangen. Als u op de verpleegafdeling ligt of wordt overgeplaatst naar de
verpleegafdeling, dan geldt de bezoekregeling van die afdeling.
Tijdens uw opname krijgt u eten en drinken. Degene die bij u blijft tijdens
uw opname, krijgt tijdens uw verblijf koffie of thee aangeboden door de
voedingsdienst. Maaltijden worden echter alleen aan patiënten verstrekt.
Overmacht
Het kan gebeuren dat het afgesproken tijdstip van de ingreep niet wordt
gehaald, bijvoorbeeld door tussenkomst van een spoedgeval of wanneer
een ingreep langer duurt dan voorzien. In zeer uitzonderlijke gevallen komt
het voor dat een ingreep moet worden uitgesteld naar een andere dag. U
wordt dan zo spoedig mogelijk opnieuw ingepland. Het ziekenhuis is niet
aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgen van dit uitstel.

3

Het vervangen van de pacemaker of ICD
Voor de ingreep
Voor de ingreep meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie op
afdeling A4. Daarna brengen we u naar de dagbehandeling van de afdeling
Hartkatheterisatie (A41A) of naar de verpleegafdeling, waar u verblijft.
Voorafgaand aan de ingreep legt de verpleegkundige u de gang van zaken
uit. We maken een hartfilmpje (ECG), meten uw bloeddruk en u krijgt een
infuusnaaldje in uw arm. Door dit infuus krijgt u antibiotica toegediend om
de kans op een infectie tijdens de ingreep te verkleinen. De verpleegkundige
scheert als het nodig is uw borst aan de zijde waar de pacemaker of ICD is
geplaatst. Voordat u naar de hartkatheterisatiekamer wordt gebracht, krijgt u
een operatiejasje aan.
De ingreep
U wordt naar de hartkatheterisatiekamer gebracht waar u wordt ontvangen
door het behandelteam. Het team bestaat uit een cardioloog, een technicus en
twee verpleegkundigen.
U mag plaatsnemen op de onderzoekstafel en u wordt aangesloten op
verschillende apparatuur. Zo wordt uw hartritme bewaakt (ECG), krijgt u een
band om uw arm om uw bloeddruk te meten en krijgt u een knijper op een
vinger om het zuurstofgehalte van uw bloed in de gaten te houden. U krijgt
ook een operatiemuts op.
We desinfecteren het operatiegebied en dekken het af met een steriel laken. U
krijgt een plaatselijke verdoving waarna de cardioloog een snede van vijf à tien
centimeter maakt ter hoogte van het oude litteken van de pacemaker of ICD.
De cardioloog haalt uw oude pacemaker of ICD eruit en maakt deze los van de
draden. De technicus meet met behulp van een computer of de draden nog
intact zijn en nog goed functioneren. Daarna worden deze aangesloten op uw
nieuwe pacemaker of ICD. De nieuwe pacemaker of ICD wordt in de ruimte
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onder de huid (pocket) op de plek van de oude pacemaker of ICD gelegd. De
huid wordt gehecht met oplosbare hechtingen en de wond wordt afgedekt
met een pleister.
De ingreep duurt gemiddeld een uur.
Complicaties
Hoewel het vervangen van een pacemaker of ICD meestal zonder problemen
verloopt, willen wij u toch informeren over mogelijke complicaties die kunnen
optreden. De cardioloog heeft dit van tevoren met u besproken.
Mogelijke complicaties die kunnen optreden tijdens of na vervanging van een
pacemaker of ICD zijn:
• Ontsteking van de wond en/of ruimte onder de huid waarin de
pacemaker of ICD ligt.
• Bloeduitstorting bij de wond. Deze verdwijnt meestal vanzelf na een
paar dagen.
• Beschadiging van een draad van de pacemaker of ICD.
• Decubitus op de plaats van de pacemaker of ICD. Dit is een
beschadiging van de huid, die optreedt door de permanente druk van
de pacemaker.
Na de ingreep
Na de ingreep wordt u teruggebracht naar de dagbehandeling. De eerste
uren na de ingreep controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk,
hartslag en uw wond. Ook wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt.
Wanneer alles naar wens verloopt mag u ongeveer een uur na de ingreep weer
naar huis. U heeft nog een afsluitend gesprek met de verpleegkundige, die u
informeert over de eerste controleafspraak, de wondverzorging en zo nodig
over het herstarten van de antistollingsmedicijnen. Ook krijgt u instructies mee
voor thuis.
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Zorg dat u vooraf vervoer naar huis geregeld heeft. De behandeling en
medicatie kunnen uw rijvaardigheid zodanig beïnvloeden dat zelf terugrijden
per auto of fiets absoluut onverantwoord is. Ook reizen per openbaar vervoer
raden we ten zeerste af.
De wond
De wond kan nog een tijdje gevoelig zijn. U mag hiervoor paracetamol
innemen. De wond moet vier dagen droog blijven. U mag daarom vier dagen
niet in bad of douchen. De hechtingen waarmee de wond is gesloten, lossen
vanzelf op.
De derde dag na de operatie mag de pleister er af. Als er hechtpleisters op de
wond zitten, mag u deze ook verwijderen. Bij problemen met de wond kunt u
contact opnemen met de Eerste Hart Hulp.
De wond heeft tijd nodig om te genezen. Wij adviseren u om één week rustig
aan te doen.
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Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft dan kunt u bellen met het
secretariaat van de afdeling Hartkatheterisatie via telefoonnummer 088 - 005
6568.
Meer informatie over Rijnstate, de verschillende onderzoeken en
behandelingen en de afdeling Hartkatheterisatie kunt u vinden op onze
website www.rijnstate.nl/hartkatheterisatie
Wij wensen u een prettig verblijf in ons ziekenhuis.
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

