Patiënteninformatie

Hartbiopsie
Onderzoek bij hartfalen
Uw cardioloog of huisarts heeft u verwezen voor een hartbiopsie, omdat de oorzaak van uw
hartfalen niet gevonden is tijdens andere onderzoeken. Hartbiopten zijn kleine (kleiner dan
1mm2) stukjes hartweefsel van de binnenzijde van het hart. Op dit blad krijgt u meer informatie
over de hartbiopsie.
Voorbereiding
Bloedverdunners
 Gebruikt u bloedverdunners van de trombosedienst (acenocoumarol, fenprocoumon), dan
stopt u hiermee 3 dagen VOOR de ingreep.
 Gebruikt u nieuwe bloedverdunners (dabigatran, rivaroxaban of apixaban), dan stopt u
hiermee de dag voor het onderzoek.
 Heeft u een kunstklep van het hart, of heeft u in het verleden een longembolie of
herseninfarct (TIA/CVA) heeft doorgemaakt, dan stopt u niet met de bloedverdunners,
maar moet uw INR tussen de waarden 2.0 en 3.0 zijn op de dag van het onderzoek. Neem
contact op met de trombosedienst zodra u weet op welke dag uw onderzoek plaatsvindt.
Zij passen eventueel uw inname schema aan.
Diuretica/plasmedicatie
Alle plasmedicatie (b.v. bumetanide) die u normaal inneemt, mag u NIET innemen op de dag van
het onderzoek.
Ontbijt
Nuttig op de dag van het onderzoek een licht ontbijt.
Suikerziekte
Neem uw insulinepen en uw spullen voor het meten van uw bloedsuiker mee naar het ziekenhuis.
U voert zelf de controles uit. Eventueel wordt dit gedaan op de afdeling.
Gebruikt u metformine, dan mag u het medicijn niet innemen de dag van het onderzoek.
Overig
Wij vragen u uw hoorapparaat mee te nemen, zodat wij kunnen communiceren met u tijdens het
onderzoek.
Naar het ziekenhuis
Indien er geen specifieke voorbereiding noodzakelijk is, krijgt u ongeveer 1 week voor de ingreep
een oproep thuisgestuurd. Voor hartbiopten wordt u meestal ’s ochtends opgenomen en kunt u
vaak dezelfde dag weer naar huis. Moet u langer opgenomen worden, dan krijgt u hierover
bericht.
Onderzoek
De hartbiopsie vindt plaats op de
‘hartkatheterisatiekamer’ van het Maastricht
Hart+Vaat Centrum. Allereerst wordt een klein
gebied in uw hals plaatselijk verdoofd, u blijft
dus bij bewustzijn. Vervolgens wordt een buisje
geplaatst in de halsader. De cardioloog gaat
vervolgens via dit buisje door de vene/ader
(niet de slagader) naar het hart waar de
hartspierstukjes worden afgenomen. Dit voelt
u in principe niet. U kan het hart wel voelen
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overslaan. Dit is normaal bij deze ingreep, en heeft geen verdere gevolgen.
Gemiddeld genomen duurt het onderzoek één uur.
Na het onderzoek
U krijgt een pleister op de insteekopening. Daarna ligt u één uur rechtop in bed of zit rechtop in de
stoel. Hierna mag u weer voorzichtig gaan lopen.
Houdt u er rekening mee dat u na het onderzoek nog ongeveer 2 à 3 uur in het ziekenhuis bent ter
observatie. Daarna mag u naar huis. We raden het af om zelf te gaan rijden na dit onderzoek. Zorg
dat u iemand meeneemt of dat iemand u komt ophalen.
De uitslag
De uitslag krijgt u van de cardioloog tijdens uw eerstvolgende poliklinische controle of u wordt
hier telefonisch van op de hoogte gesteld.
Mogelijke complicaties
Hartbiopten verlopen meestal zonder problemen, in enkele gevallen is er sprake van een
bloeduitstorting op de plaats waar de katheter werd ingebracht of afwijkingen van het hartritme.
Hoogstzelden treden er ernstige bijverschijnselen op, zoals bijvoorbeeld bloeding in het hartzakje.
Contact
Hebt u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, neem dan contact op met het planbureau
Maastricht Hart+Vaat Centrum: 043 387 5202 (maandag t/m. vrijdag van 09:00 tot 12:00).
Websites
 www.mumc.nl
 www.hartenvaatcentrum.nl
 www.hartstichting.nl
 www.gezondidee.mumc.nl
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Het Maastricht Hart+Vaat Centrum (HVC) is onderdeel van het MUMC+. Meer dan 600 medewerkers leveren 24 uur
per dag de best mogelijke zorg voor uw hart en vaten. Patiëntenzorg gaat hand in hand met hoogwaardig onderzoek en
onderwijs. Ons personeel is uitstekend opgeleid en wij bieden u de nieuwste medische behandelingen op basis van de
laatste wetenschappelijke inzichten.
Wij behandelen niet alleen hart- en vaatziekten, maar geven ook gericht advies omtrent leefstijl, gewicht en voeding
om zo hart- en vaatziekten te voorkomen.
Op het gebied van aortachirurgie, trombose, hartritmestoornissen en hartfalen behoren we tot de Internationale top.
www.hartenvaatcentrum.nl

2/2

