Hartkatheterisatie

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Binnenkort wordt u opgenomen voor een hartkatheterisatie. Uw cardioloog heeft u
uitgelegd waarom dit nodig is en wat het onderzoek inhoudt.
Een aantal voorbereidingen is nodig om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen.
Eten en drinken
U mag eten zoals gebruikelijk. Wel wordt aangeraden om 1 uur voor het onderzoek
niets meer te eten of te drinken.
Medicijnen
U kunt uw medicijnen innemen zoals u gewend bent, behalve;
 Metformine (Glucophage of Eucreas): twee dagen van tevoren stoppen
 Plastabletten: deze de ochtend tevoren niet innemen
 Insuline: normale dosering spuiten
 Bloedverdunnende middelen waarvoor u bij de trombosedienst bent, moet u
voor het onderzoek stoppen:
o Acenocoumarol stopt u 2 dagen van te voren,
o Marcoumar (Fenprocoumon) stopt u 3 dagen voor de catheterisatie.

Locatie Baarn
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Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
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Locatie Nijkerk
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Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Wilt u alstublieft uw medicijnen meenemen naar het ziekenhuis?
Een duidelijk en overzichtelijk briefje met daarop de medicatie die u gebruikt, de
hoeveelheid milligram van de tablet en hoe vaak per dag u deze medicatie gebruikt mag
ook.
U mag waarschijnlijk dezelfde dag weer naar huis, we raden u wel aan om voor de
zekerheid wat ondergoed, toiletspullen, een badjas/duster en pantoffels mee te nemen.
Wij vragen u om een schone en soepel vallende broek of rok (zonder riem ) en schone
badslippers mee te nemen ( deze niet alvast aandoen).
Na het onderzoek mag u een aantal dagen niet fietsen of auto rijden. Zwaar tillen met
de aangeprikte pols is niet wenselijk. We raden u aan om voor het ontslag iemand te
regelen die u kan ophalen en uw tas kan dragen.
De exacte leefregels krijgt u van de verpleegkundige mee bij ontslag. Hierin staat ook
beschreven wanneer u weer met bovengenoemde medicatie mag beginnen.
Als u vragen heeft over het onderzoek of de opname dan kunt u bellen met de
assistente van de polikliniek cardiologie telefoon 033 – 850 50 50.
U wordt verwacht op:
Datum

Tijd

Afdeling
Melden bij de receptie:
hoofdingang

Locatie
Maatweg 3

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

