Pacemakervervanging

Uw pacemaker werkt op een batterij die gemiddeld zeven tot tien jaar mee
gaat. Het tijdstip van vervangen is mede afhankelijk van hoe vaak het
apparaatje moet ingrijpen om de stoornissen van uw hartritme op te vangen.
Als we de batterij moeten vervangen, betekent dit dat we de hele pacemaker
moeten vervangen. De pacemakerdraden blijven echter zitten. In deze folder
vindt u informatie over de ingreep en welke voorbereidingen u als patiënt
moet treffen.
Wat is een pacemaker?
Pacemakers zijn kleine apparaatjes die het hartritme reguleren. Ze worden onder
de huid aangebracht, iets onder het sleutelbeen aan de linkerkant. De pacemaker
is met een, twee of drie draadjes verbonden met het hart en registreert het
hartritme. Wanneer het hart te langzaam klopt, kan een pacemaker via een draad
een prikkel geven. Het hart reageert daarop met een samentrekking van de
hartspier. Ook zijn er speciale pacemakers die de pompfunctie van het hart
verbeteren. Voor de verschillende indicaties zijn er drie soorten pacemakers. De
cardioloog legt uit welke pacemaker voor u het beste is.
Voorbereiding thuis
Wat neem je mee?
 Verzekeringsgegevens.
 Een actuele lijst met daarop de door u gebruikte medicatie.
 Uw identiteitsbewijs met BSN nummer.
 Het is raadzaam nachtkleding, een extra paar sokken en iets te lezen mee te
nemen. Wij adviseren u waardevolle voorwerpen thuis te laten.
Bloedverdunnende medicijnen
 Met Sintrommitis (Acenocoumarol), stopt u 48 uur voor de ingreep
 Met DOAC bijv , Pradaxa ( Dabigatran) of Xarelto ( Rivaroxaban) stopt u 48 uur
voor de ingreep
 Met Marcoumar (Fenprocoumon) stopt u vijf dagen voor de ingreep;
 Met andere bloedverdunnende medicijnen zoals Plavix, Acetosal
(Acetysalyzuur cardio) en Ascal cardio moet vijf dagen voor de ingreep gestopt
worden.
Als u Sintrommitis of Marcoumar gebruikt gaat u op de dag van opname eerst
naar de prikkamer van het laboratorium om INR te prikken. Wilt u de
thuisdoseringslijst van de trombosedienst meenemen. De overige papieren liggen
bij het laboratorium voor u klaar.
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Diabetici
Medicatie voor Diabetes Mellitus (suikerziekte) mag u op de dag van de
implantatie niet innemen. Over het gebruik van insuline overlegt u met uw
behandelend arts of de diabetesverpleegkundige.
Overige medicatie
De andere medicatie die u gebruikt kunt u volgens voorschrift innemen, tenzij u
andere afspraken heeft gemaakt met uw cardioloog. Neem de medicatie in
originele verpakking mee naar het ziekenhuis.
Allergie
Als u overgevoelig bent voor jodium, of bepaalde medicijnen verzoeken wij u dit
van te voren te melden.
Nuchter
U hoeft voor de Pacemakervervanging niet nuchter te zijn. Wel adviseren we voor
de ingreep slechts een licht ontbijt, of wanneer u later op de dag staat ingepland,
een lichte lunch te gebruiken.
Ontharen
In het ziekenhuis wordt indien nodig, de huid van het gebied geschoren om de
huid beter te kunnen ontsmetten. Bovendien houden pleisters beter op een
geschoren huid en kunt u deze zonder pijn verwijderen. Indien u dit wenst, mag u
zichzelf op de dag van opname ook thuis scheren.
Overig
Vanwege de behandeling is het belangrijk dat u geen sieraden en nagellak draagt.
Uw begeleider wacht beneden in de ontvangsthal en krijgt een bericht wanneer u
weer opgehaald mag worden.
Vervoer naar huis
Het vervoer naar huis regelt u zelf vooraf. Na de Pacemakervervanging , tot de
wondcontrole ,niet autorijden en/of fietsen. Reizen per openbaar vervoer raden wij
u ook af.
Voorbereiding in het ziekenhuis
U wordt opgenomen op de afdeling dagbehandeling. Op de afgesproken tijd meldt
u zich voor opname bij de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Een
medewerker begeleidt u naar de afdeling. In het ziekenhuis wordt indien nodig, de
huid van de linker of rechter borsthelft geschoren om de huid beter te kunnen
ontsmetten. Het is verstandig voor de Pacemakervervanging naar het toilet te
gaan, zodat dit tijdens de ingreep niet hoeft.
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U krijgt een operatiejasje aan en er wordt een infuus geprikt. Via het infuus krijgt u
voor de ingreep antibiotica toegediend. U mag tijdens het onderzoek geen
sieraden dragen. Uw bril, gebitsprothese of gehoorapparaat mag u aan houden.
De verpleegkundige rijdt u met uw bed naar de angiokamer waar u kunt
overstappen op de behandeltafel.
De pacemakervervanging
Wanneer u op de behandeltafel ligt sluit de verpleegkundige u aan op diverse
ECG kabels en op de bloeddrukband. Vervolgens maakt de verpleegkundige een
steriel operatieveld.
Afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van eigen ritme wordt er zo nodig
een tijdelijke pacemakerdraad via de lies aangelegd. Deze kan noodzakelijk zijn
om het ritme te ondersteunen tijdens de pacemakerwissel.
Aansluitend zal de cardioloog het operatiegebied plaatselijk verdoven. Daarna
maakt de cardioloog een incisie en de holte(pocket) waar de oude pacemaker zit
wordt geopend. De oude Pacemaker wordt losgeschroefd, de nieuwe pacemaker
wordt eraan geschroefd , pacemaker en draden worden weer terug gelegd inde
pacemakerpocket. Na het hechten van de wond wordt de wond steriel afgedekt
met een doorzichtige pleister.
Een pacemakervervanging duurt ongeveer 60 minuten. Het is van belang dat u zo
stil mogelijk ligt. Wanneer u ongemakken ervaart kunt u dit melden aan de
verpleegkundige die u bijstaat tijdens de procedure.
Nazorg
Het nieuwe pacemakersysteem wordt door de pacemakertechnicus
gecontroleerd en ingesteld.
Wanneer alles in orde is mag u naar huis. U krijgt een afspraak mee voor de
wondcontrole en/of pacemakercontrole.
Voor een optimale wondgenezing word geadviseerd de eerste week na de
pacemakervervanging rustig aan te doen.
Pacemakerregistratie
Enkele weken na de implantatie krijgt u van de pacemakertechnicus een nieuwe
pacemaker registratiekaartje. Hierop staan uw persoonlijke gegevens en de
gegevens van uw pacemaker en pacemakerdraden.
Complicaties
Geen enkele ingreep is zonder risico’s. Er is een geringe kans op complicaties
zoals:
 Bloeding / nabloeding
 Infectie
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Nazorg thuis
 Bij ontstekingsverschijnselen aan de pacemakerwond zoals toename zwelling,
roodheid, pijn en mogelijk temperatuursverhoging contact opnemen met de poli
cardiologie
 Wanneer de doorzichtige pleister huidirritatie veroorzaakt deze vervangen door
een steriel gaas of eilandpleister
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met de cardioloog of met de poli Cardiologie. U kunt ons bereiken van
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer 0187607150.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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