Patiënteninformatie

Pacemaker: vervanging
Bij uw laatste technische controle is gebleken
dat de batterij van uw pacemaker leeg raakt.
Dat betekent dat de pacemaker vervangen
moet worden. In dit informatieblad vindt u
alles wat voor u van belang is in verband met
deze ingreep.
Voor de ingreep
Ongeveer één week voor de ingreep krijgt u een
oproep om naar het spreekuur bij de
pacemaker-verpleegkundige te komen. Tijdens
dit spreekuur worden volgende onderzoeken
gedaan:
 een hartfilmpje
 een hart/longfoto
 een bloedprik.
Indien:
 u allergisch bent voor antibiotica of andere geneesmiddelen, voor contrastvloeistof of jodium
 u bloedverdunners gebruikt of heeft gebruikt
 uw lichaamstemperatuur boven de 38 graden Celsius is
 u een infectie of een wond heeft
 u minder dan drie weken vóór de ingreep ziek bent geweest
 u huiduitslag of wondjes ter hoogte van het operatiegebied heeft
 u zwanger bent of zou kunnen zijn
dient u dat tijdens het spreekuur bij de pacemaker-verpleegkundige te melden.
De dag van de ingreep
Voor de ingreep. Thuis doucht of wast u zich grondig. U dient nuchter te blijven. Indien u
ochtendmedicatie heeft kunt u die, na overleg, innemen met een slokje water. Op het
afgesproken tijdstip meldt u zich op de kortverblijfafdeling D4 (KVD4).
Op de afdeling krijgt u een infuusnaaldje ingebracht, waardoor u kort vóór de ingreep antibiotica
krijgt toegediend. Ook tijdens de operatie wordt dit naaldje gebruikt.
De ingreep. Het vervangen van de pacemaker is een kleine ingreep. De elektrodedraden blijven
zitten en worden aangesloten op het nieuwe kastje. De ingreep gebeurt op de vaatkamer onder
plaatselijke verdoving. U krijgt wel een ontspannend- en rustgevend medicijn toegediend. Ter
hoogte van het oude litteken wordt een sneetje gemaakt en de oude pacemaker wordt uit het
lichaam verwijderd. De elektroden worden losgemaakt en doorgemeten. Als de meting goed is,
worden de elektroden aangesloten aan de nieuwe pacemaker en wordt deze onder de huid
geplaatst. De wond wordt onderhuids gehecht. De hechtingen zijn dus niet zichtbaar en worden
door het lichaam zelf opgelost. Indien er toch een hechting zichtbaar is, wordt die verwijderd bij
de eerste controleafspraak. De implantatie duurt ongeveer dertig minuten tot een uur.
Na de ingreep. Na de ingreep komt u terug op de afdeling. Doe rustig aan. Vraag aan de
verpleging om pijnstilling als u pijn heeft. Als u niet misselijk bent, mag u eten en drinken en
wordt het infuusnaaldje verwijderd. Mocht u afwijkingen of een bloeduitstorting bij de wond
bemerken, dan moet u dit melden bij de verpleging. Als alles in orde is en u voelt zich goed, mag u
na controle van de zaalarts vier uur na de ingreep naar huis.
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Weer thuis
U mag de tweede dag na de ingreep douchen. Was niet over de wond met zeep, spoel de wond
alleen af met water en dep ze daarna droog met een schone handdoek. Als er geen wondvocht of
bloed uit de wonde komt, hoeft er geen pleister meer op. Als u in bad wilt, moet u ervoor zorgen
dat de wond droog blijft.
De eerste tijd na de ingreep zal het operatiegebied nog pijnlijk en blauw zijn. U mag hiervoor
pijnstillers nemen: drie keer per dag 1000 mg paracetamol en een vierde keer tijdens de nacht.
Na ontslag vragen wij u de wond te controleren op tekenen van ontsteking zoals: roodheid,
zwelling, vochtlekkage, warm aanvoelen van de wondstreek, toename van de pijn of een
lichaamstemperatuur van boven de 38 graden Celsius. Indien uw wond tekenen van ontsteking
vertoont, neem dan contact op met de pacemaker-verpleegkundige: 043 - 387 2727.
Een afspraak voor een poliklinische controle na ongeveer twee weken krijgt u thuisgestuurd. Bij
deze controle, die in uw eigen ziekenhuis zal plaatsvinden, wordt de pacemaker gecontroleerd en
de wond bekeken en eventueel de laatste hechting verwijderd. U krijgt ook een nieuwe
pacemakerpas thuisgestuurd.
Mogelijke complicaties
Zoals bij alle chirurgische ingrepen kan ook de vervanging van een pacemaker met complicaties
gepaard gaan. Ernstige complicaties zijn zeldzaam. Complicaties die kunnen voorkomen zijn
nabloeding en infectie.
Contact
Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de
pacemaker-verpleegkundige van het Maastricht UMC+. De pacemaker-verpleegkundige houdt
elke dinsdag en donderdag van 13.40 uur tot 15.00 uur telefonisch informatiespreekuur en is dan
bereikbaar via telefoonnummer: 043 – 387 27 27.
Andere nuttige telefoonnummers:
Eerste Hart Hulp
Behandelend cardioloog (te bereiken via Hart+Vaat Centrum)
Planbureau

043 - 387 78 92
043 - 387 27 27
043 - 387 52 64

Websites
 www.hartenvaatcentrum.nl
 www.hartstichting.nl
 www.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
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