Hartkatheterisatie

Samen met uw behandelend arts is besloten een hartkatherisatie
(hartonderzoek) te verrichten. Als uw arts u voor een hartkatheterisatie
doorverwijst, is dat waarschijnlijk omdat u pijn op de borst (angina pectoris)
of een hartklepaandoening heeft of omdat u een hartinfarct hebt
doorgemaakt. De artsen willen dan precies weten hoe uw kransslagaders of
uw grote lichaamsslagader eruit zien. In deze folder vindt u informatie over
dit onderzoek en welke voorbereidingen u als patiënt moet treffen.
Wat is een hartkatheterisatie?
Hartkatheterisatie is een manier om het hart te onderzoeken. Doel van het
onderzoek is het zichtbaar maken van het hart en de bloedvaten van het hart met
behulp van contrastvloeistof. Ook de druk in het hart wordt gemeten. Eventuele
afwijkingen kunnen zo opgespoord worden. Voor onderzoek van het hart maakt
men gebruik van een holle katheter of slangetje.
Deze worden gebruikt om:

de bloeddruk in uw hart te meten; het andere uiteinde van het slangetje wordt
aangesloten op een meetapparaat dat heel nauwkeurig uitslag geeft;

vloeistof in uw hart te spuiten; dit gebeurt met vloeibare medicijnen en met
contrastvloeistoffen voor het maken van hartfilmpjes (bewegende beelden
van uw hart).
Onderzoeken voorafgaand aan de hartkatheterisatie
Voorafgaand aan de hartkatheterisatie bepaalt de cardioloog of er nog een aantal
onderzoeken nodig zijn (zoals bloedprikken of een longfoto). Indien nodig maakt
de assistente hiervoor afspraken met.
Voorbereiding thuis voor de hartkatheterisatie
Opname
Voor de hartkatheterisatie nemen we u één dag en soms een nacht op in ons
ziekenhuis. Het is raadzaam om nachtkleding, een extra paar sokken en iets te
lezen mee te nemen. Waardevolle voorwerpen neemt u liever niet mee.
U mag de dag van het onderzoek geen make-up, nagellak en bodylotion
gebruiken. Laat uw sieraden thuis. Voor de operatie moet u sieraden zoals een
horloge, ringen, piercings en armbanden afdoen. Afplakken van sieraden is niet
toegestaan. Laat uw ring desnoods via de juwelier afnemen. Met sieraden mag u
namelijk niet naar de behandelkamer.
MedicatieBloedverdunnende medicijnen
 Met Sintrommitis (Acenocoumarol) stopt u 2 dagen voor het onderzoek
 Met Marcoumar (Fenprocoumon) stopt u 5 dagen voor het onderzoek.
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 Met Pradaxa (Dabigatran), Xarelto (Rivaroxaban), Edoxaban ( Lixiana) of
Apixaban (Eliquis) stopt u 48 uur voor het onderzoek.
Als het voor u anders is, dan heeft de cardioloog dit met u besproken.
De Ticagrelor (Brilique), Clopidogrel (Plavix), Prasugrel (Efient), Acetylsalicylzuur
en Carbasalaatcalcium (Ascal cardio) kunt u blijven innemen zoals u gewend
bent.
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.
Diabetici
Medicatie voor Diabetes Mellitus (suikerziekte) mag u op de dag van de
hartkatheterisatie niet innemen. Wilt u de tabeletten en/of de insuline wel
meebrengen naar het ziekenhuis? Over het gebruik van insuline overlegt u met
uw behandelend arts of de diabetesverpleegkundige.
Overige medicatie
Overige medicatie 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, contrastmiddel of bepaalde medicijnen,
verzoeken wij u dit van te voren te melden.
U hoeft niet nuchter te zijn
U mag voor een hartkatheterisatie gewoon eten en drinken
Overig
Uw begeleider wacht beneden in de ontvangsthal en krijgt een bericht wanneer u
weer opgehaald mag worden.
Begeleiding
De begeleider kan met u meelopen naar de afdeling. Daarna gaat uw begeleider
weer naar huis zodat de verpleegkundige kan starten met de voorbereidingen. Na
de katheterisatie belt de verpleegkundige met uw begeleider hoe het onderzoek
verlopen is en spreekt een tijd af om u op te halen. In de tussentijd is rust
belangrijk. Geef een telefoonnummer af aan de verpleegkundige waarop uw
begeleider te bereiken is.
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Vervoer naar huis
Het vervoer naar huis dient u vooraf te regelen. Het onderzoek kan uw
rijvaardigheid zodanig beïnvloeden, dat zelf terugrijden of fietsen onverantwoord
is. Reizen per openbaar vervoer raden wij u ook af.
Voorbereiding in het ziekenhuis
Op de afgesproken tijd meldt u zich voor opname bij de receptie bij de
hoofdingang van het ziekenhuis. Nadat u bij het Apothekers Service Punt (ASP)
bent geweest voor controle van uw medicatie wordt u begeleid naar de afdeling.
Het is verstandig voor het onderzoek naar het toilet te gaan, zodat dit tijdens het
onderzoek niet hoeft.
Een uur voor het onderzoek krijgt u een kalmerend middel (tablet Diazepam). U
krijgt een operatiejasje aan en mag tijdens het onderzoek geen sieraden dragen.
Bril, gebitsprothese of gehoorapparaat hoeven niet af of uitgedaan te worden. U
wordt met een brancard naar de behandelkamer gereden waar u kunt
overstappen op de behandeltafel. Afhankelijk van uw nierfunctie kan besloten
worden tot het toedienen van extra vocht middels een infuus.
De hartkatheterisatie
Een hartkatheterisatie kan op twee manieren gebeuren, via de slagader in de lies
of via de slagader in de pols. Als hartkatheterisatie via de pols niet lukt kan de
katheterisatie alsnog via de lies plaats vinden. Om infecties te voorkomen wordt
de huid op plaatsen waar de katheters worden ingebracht schoongemaakt met
een desinfecterend middel. U krijgt steriele doeken over u heen en de
röntgenapparatuur wordt steriel afgedekt. De medewerkers dragen speciale
kleding, zoals in een operatiekamer. Op de plaats waar de arts de katheter
inbrengt wordt de huid plaatselijk verdoofd. In principe is alleen het verdoven en
het aanprikken van het bloedvat wat pijnlijk. Als u daarna nog pijn voelt, moet u dit
even melden. In de lies worden de bloedvaten meestal aangeprikt met een naald
en worden de katheters via het bloedvat naar het hart gevoerd. Het opschuiven
van de katheter door de bloedvaten is niet pijnlijk of schadelijk.
Het onderzoek heeft een paar minder aangename kanten. Het inspuiten van
contrastvloeistof in het hart kan een warm gevoel door uw hele lichaam bezorgen,
en ook het gevoel dat u moet plassen. Dat gevoel is na vijftien seconden over.
Tijdens het onderzoek kunt u hartkloppingen voelen of merken dat uw hart een
keer overslaat. Dit komt door de prikkeling van de vaten door de katheter en is
niet gevaarlijk. Het inspuiten van contrastvloeistof in de kransslagaders kan wel
eens pijn op de borst veroorzaken. Als dat zo is, moet u dat meteen zeggen. Dan
krijgt u één of twee keer nitroglycerine spray, en wacht men met het onderzoek tot
de pijn voorbij is. De röntgenapparaten maken bij het filmen geluid dat u storend
kunt vinden. Tijdens het onderzoek wordt een röntgenfilm gemaakt waarop de
bewegingen van het hart zichtbaar zijn. De arts kan u vragen tijdens het
onderzoek even uw adem in te houden. Daarna legt de arts een speciale katheter
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bij het begin van de kransslagaders om met contrastvloeistof het verloop van deze
bloedvaten zichtbaar te maken.
Na de katheterisatie
Via de lies
Na de hartkatheterisatie worden de slangetjes verwijderd. Het wondje kan op twee
manieren worden afgesloten, namelijk met een drukverband of een “angio-seal”.
Een angio-seal is een plugje dat ervoor zorgt dat het aanprikgaatje van de
slagader in de lies wordt afgesloten na de katheterisatie. Het is van tevoren niet
bekend wat bij u van toepassing zal zijn. De arts beslist dit tijdens de
katheterisatie.
Bij een drukverband wordt het wondje 10 minuten afgedrukt om nabloeden te
voorkomen. Daarna krijgt u een strak drukverband in uw lies.
Als een angio-seal wordt geplaatst krijgt u een kaartje mee met aanwijzingen voor
artsen. Op dit kaartje staat dat u de eerste drie maanden na uw katheterisatie, bij
voorkeur niet in deze lies mag worden aangeprikt. U draagt dit kaartje de eerste
drie maanden altijd bij u. Het is verstandig om uw partner of andere directe familie
hiervan op de hoogte te brengen. Als binnen drie maanden een nieuwe
katheterisatie nodig is, is het belangrijk dat bij voorkeur op een andere plaats
wordt aangeprikt dan via de lies waar de angio-seal in de slagader is geplaatst.
Na drie maanden is de angio-seal opgelost. Deze maatregel is dan niet meer
nodig en u hoeft het kaartje niet meer bij u te dragen.
U gaat op een brancard terug naar de afdeling. Het totale onderzoek duurt twintig
minuten tot een uur, soms wat langer.
Via de pols
De cardioloog verwijdert op de katheterisatiekamer het slangetje en brengt een
TR-band aan op de pols. De TR-band is een plastic bandje dat de insteekopening
afdrukt. Door lucht in het bandje te spuiten wordt er druk op het wondje gezet.
Daarna wordt u opgehaald en teruggebracht naar de verpleegafdeling. Als de
katheterisatie goed is verlopen en uw bloeddruk en pols zijn gecontroleerd, mag u
al snel na terugkomst op de afdeling weer uit bed. Zodra u uit bed bent moet u
gebruik maken van een mitella. Uw arm mag namelijk niet hangen omdat er dan
stuwing in het bloedvat kan ontstaan. U mag uw arm wel gebruiken om
bijvoorbeeld brood te smeren of uw kleding glad te trekken.
De eerste vier uur nadat u terug bent op de afdeling mag u niet van de zaal af. U
mag alleen naar het toilet. Vanaf twee uur na het plaatsen van de band wordt er in
etappes lucht uit de band gelaten. In principe wordt de band na vier uur
verwijderd, tenzij de insteekopening heeft nagebloed. In dat geval wordt er
opnieuw lucht ingespoten en duurt het langer voordat de band verwijderd wordt.
Na het verwijderen van de TR-band wordt de insteekopening van uw polsslagader
met een pleister verbonden.
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Nazorg
Het is verstandig veel te drinken, zodat de contrastvloeistoffen zo snel mogelijk uit
uw lichaam verdwijnen. Afhankelijk van de nierfunctie wordt extra vocht
toegediend middels een infuus. De verpleegkundige controleert regelmatig
bloeddruk, de pols, en de plek waar geprikt is op nabloeden.
Na het onderzoek via de lies moet u twee à vier uur plat in bed liggen; het
hoofdeinde mag maximaal 20 graden omhoog. Daarna wordt het drukverband
verwijderd. Als alles goed gaat mag u een uur na het verwijderen van het
drukverband uit bed en rondlopen.
Wanneer u ‘s morgens een hartkatheterisatie heeft gehad mag u na controle door
een verpleegkundig specialist, aan het einde van de middag naar huis. Heeft u ‘s
middags de hartkatheterisatie gehad, dan mag u de volgende dag naar huis.
Bij ontslag krijgt u een folder met leefstijladviezen na hartkatheterisatie uitgereikt.
De uitslag
Na de hartkatheterisatie heeft de cardioloog meteen een voorlopige indruk van
wat er aan de hand is. Een definitief oordeel en advies vergt wat meer tijd.
Nadat alle gegevens verzameld zijn, overlegt uw cardioloog, met een cardioloog
en hartchirurg van het hartchirurgisch centrum. Alle relevante informatie, ook van
vóór de hartkatheterisatie wordt meegewogen. Het kan daarom even duren
voordat u de uitslag krijgt. De cardioloog beslist na hoeveel weken u terug moet
komen op de polikliniek om de uitslag te bespreken. Om wachttijden te beperken
wordt u soms al eerder opgeroepen voor een behandeling
Afhankelijk van de uitslag wordt besloten of verdere behandeling van uw klachten
nodig is. Is verdere behandeling nodig dan kan het zijn dat u medicijnen krijgt, een
dotterbehandeling moet ondergaan of dat u geopereerd moet worden.
Adviseert de arts een dotterbehandeling of een hartoperatie, dan bespreekt hij
met u welke risico’s daaraan zijn verbonden, welke verwachtingen u van de
operatie kunt hebben, in welk hartchirurgisch centrum u geopereerd kunt worden
en wanneer de operatie mogelijk is (wachtlijst).
Complicaties
Onderzoeken waarbij katheters in het hart en de kransslagaders worden gebracht,
verlopen meestal zonder enige problemen. De hoeveelheid röntgenstralen die
wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo gering, dat daarvan geen
schadelijk effect is te verwachten. Ook als u meerdere onderzoeken hebt
ondergaan. Als u zwanger bent, ook als u het niet zeker weet, wilt u dit dan vóór
het onderzoek aan de behandelend arts meedelen. Röntgenstralen kunnen
schadelijk zijn in de eerste weken van de zwangerschap. Soms ontstaan lichte
complicaties, zoals een bloeduitstorting op de plaats waar de katheter is
ingebracht, afwijkingen van het hartritme, een overgevoeligheid op het
contrastmiddel of kramp van een kransslagader.
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De hoeveelheid vloeistof die wordt toegediend kan leiden tot overbelasting van de
bloedsomloop en kortademigheid.
Ernstige complicaties komen zelden voor. Een voorbeeld hiervan is stolselvorming
in de bloedbaan, waardoor een hartinfarct of herseninfarct kan optreden.
De ernst van de complicaties hangt over het algemeen samen met de ernst van
de hartziekte. Het team dat het onderzoek uitvoert is gespecialiseerd in het
voorkomen en behandelen van dergelijke problemen. De cardioloog die het
onderzoek adviseert, zal de kleine kans op problemen altijd zorgvuldig afwegen
tegen de voordelen die het onderzoek oplevert en dit met u bespreken.
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 poli Cardiologie. U kunt ons bereiken van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer 0187-607150.
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.
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