Pacemakervervanging
Binnenkort wordt uw pacemaker vervangen omdat de pacemakertechnicus heeft
geconstateerd dat de pacemakerbatterij uitgeput raakt.

Uw pacemaker
De meeste pacemakers gaan 6 tot 10 jaar mee. Als uw pacemaker uw hartritme continu
ondersteunt, is de batterij eerder leeg dan wanneer uw pacemaker maar af en toe in
actie hoeft te komen. De pacemakertechnicus kan u vertellen hoe lang uw pacemaker
naar schatting meegaat. Als de batterij opraakt (dat is altijd ruim op tijd te zien bij de
controles) moet het hele apparaatje vervangen worden. U moet daarvoor dus een
nieuwe ingreep ondergaan, waarbij de oude pacemaker wordt weggehaald en de
nieuwe wordt ingebracht. Pacemakerdraden worden zelden of nooit vervangen.
De ingreep gebeurt, net als bij de implantatie, onder plaatselijke verdoving. Voor deze
ingreep blijft u een nacht in het ziekenhuis.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
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.meandermc.nl

De voorbereiding
Medicijnen
Het gebruik van onderstaande medicijnen dienen gestopt te worden:
 Marcoumar (Fenprocoumon: 5 dagen voor de pacemakervervanging.
 Sintrommitis (Acenocoumarol): 3 dagen voor de pacemakervervanging.
 NOAC’s: rivaroxaban (= Xarelto), dabigatran (= Praxada), apixiban (=Eliquis) en
edoxaban (= Lixiana): 2 dagen voor de pacemakervervanging.
 Aspirine (Ascal of acetylsalicylzuur) hoeft niet gestopt te worden.
 De dag van de pacemakervervanging neemt u geen plasmedicijnen. Denk aan
furosemide, bumetanide, spironolacton, etc.
U kunt uw overige medicijnen gewoon innemen. De dag na de pacemakervervanging
kunt u weer starten met bovengenoemde medicijnen. Wilt u alstublieft al uw
medicijnen en een up-to-date lijstje met de namen van de medicijnen (het aantal mg en
hoeveel daags) meenemen naar het ziekenhuis?
U hoeft niet nuchter te zijn voor de ingreep. Een licht ontbijt is toegestaan.

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

De dag van opname
Omdat u één nacht moet blijven, vragen wij u uw medicijnen, nachtkleding en toiletartikelen mee te nemen. Denk
ook aan een boek, iPad of een tijdschrift voor als u moet wachten. U wordt opgenomen op verpleegafdeling B6
van Meander Medisch Centrum, waar u zich op de afgesproken tijd meldt. Een verpleegkundige ontvangt u. Kunt
u de afdeling niet vinden, loop dan even langs bij de informatiebalie in de Laan van het ziekenhuis.
Op de kamer controleert de verpleegkundige uw gegevens, meet uw bloeddruk en maakt een hartfilmpje (ECG).
Via een infuusnaaldje in uw arm krijgt u antibiotica toegediend ter voorkoming van eventuele infecties. Dit
gebeurt één keer voor de vervanging en twee keer na de vervanging. Vlak voor de vervanging krijgt u een tabletje
dat rustgevend werkt. De verpleegkundige geeft u ook het tijdstip van de vervanging van uw pacemaker door. Het
kan gebeuren dat de ingreep later dan op de afgesproken tijd plaatsvindt. Dit gebeurt wanneer er spoedgevallen
tussendoor komen. Houdt u hier rekening mee.
U krijgt een operatiehemdje aan. Hieronder mag u uw pyjamabroek en sokken aanhouden. Dan is het wachten op
bericht van de katheterisatiekamer wanneer u kunt komen.

De vervanging
Als u aan de beurt bent, gaat u (in een rolstoel) naar de hartkatheterisatiekamer. Hier helpt een verpleegkundige
u op de behandeltafel. De verpleegkundige sluit u aan op de bewakingsapparatuur. Hij/zij onthaart zo nodig uw
linker- of rechterschouder en desinfecteert deze. Dit voelt koud aan. Hierna wordt het operatiegebied steriel
afgedekt. Als alles klaar staat, komt de cardioloog en geeft u een plaatselijke verdoving. Na de verdoving voelt u
geen pijn, maar u voelt wel dat u wordt aangeraakt. Als u nog wel pijn voelt, geeft u dit dan goed aan want dan
kunt u extra verdoving krijgen. De cardioloog maakt een snee van 5-10 cm onder het sleutelbeen en maakt de
pacemaker los uit de pacemakerpocket. Wanneer de pacemaker goed door het omliggende weefsel is
ingekapseld, kan het losmaken van de oude pacemaker wat extra aandacht vragen. De cardioloog verwisselt de
pacemaker en sluit de draden weer aan op de nieuwe pacemaker. Hierna sluit de cardioloog de wond met
oplosbaar hechtdraad. Tijdens de hele behandeling houden wij uw hartritme en bloeddruk in de gaten. Als u iets
onaangenaams voelt (pijn op de borst, misselijkheid, jeuk etc.) geeft u dit dan meteen aan. Wanneer de
cardioloog klaar is, haalt de verpleegkundige van de afdeling u weer op en brengt u naar uw kamer. Daar houden
wij uw bloeddruk en hartslag nog een tijdje in de gaten en krijgt u nog twee keer antibiotica toegediend.
Ongeveer één uur na de vervanging wordt nog een ECG gemaakt. Ook houdt de verpleegkundige de wond in de
gaten. Na de vervanging houdt u nog ongeveer twee uur bedrust, tenzij de cardioloog u anders voorschrijft. De
wond kan een beetje pijn doen nadat de verdoving is uitgewerkt. Hiervoor kunt u een pijnstiller vragen. De
volgende dag wordt een pacemakercontrole gedaan om te controleren of de draden en de pacemaker goed
functioneren. Als alles in orde is, mag u de volgende dag naar huis, na de laatste gift van antibiotica. U mag na het
vervangen van de pacemaker zelf autorijden, omdat de draden al zijn vastgegroeid. Wees wel voorzichtig met de
wond.

Na de vervanging
Na de vervanging van de pacemaker mag u:
 1 week een pleister op de wond houden, bij wondvocht mag dit langer. U mag de pleister wel vervangen.
 1 week niet douchen. Het is beter dat de wond niet nat wordt. U komt na 1 week op de poli voor een
wondcontrole, de pleister mag er dan af. Als alles er goed uitziet, mag u weer douchen.
 u mag 4 maal daags 2 tabletten paracetamol innemen als de plek waar de pacemaker zit nog gevoelig is.
Wanneer de wond rood wordt en ontstekingsverschijnselen vertoont, neemt u dan contact op met de
pacemakertechnicus of het ziekenhuis.
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Medicatie
U bent met een aantal medicijnen gestopt. 24 uur na de pacemakervervanging mag u weer starten met:
 Plasmedicatie, denk aan furosemide, spironolacton, bumetanide etc.
 Antistolling, denk aan acenocoumarol (=sintrommitis) en fenprocoumon(=marcoumar). U mag dit
innemen volgens het lijstje van de trombosedienst.
 NOAC’s (rivaroxaban (= Xarelto), dabigatran (= Praxada), apixiban (=Eliquis) en edoxaban (= Lixiana)).
De verpleegkundige kan u bij ontslag zeggen om welke medicatie het gaat. Houdt uw medicatielijst bij de hand.

Ontslag uit het ziekenhuis
Wanneer u weer naar huis mag, krijgt u een afspraak voor de wondcontrole mee. Dat is ongeveer 1 week na de
vervanging. Ongeveer 6 maanden na de vervanging heeft u een gecombineerde afspraak voor pacemakercontrole
en een bezoek aan de behandelend cardioloog. Vervolgens komt u ieder jaar voor een dergelijke controle en een
cardiologenbezoek.

Nazorg voor thuis
Krijgt u klachten zoals duizelingen, bonzend hoofd, langzame pols, koorts, of problemen met de wond? Heeft u
constant de hik of andere problemen? Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de pacemakertechnicus of de
cardioloog. De pacemakertechnici van Meander Medisch Centrum zijn aanwezig van maandag tot en met vrijdag,
tussen 08.00 uur en 16.30 uur en bereikbaar via telefoonnummer (033) 850 23 16. Buiten kantooruren kunt u
contact opnemen met de huisartsenpost. Als u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u met het
afsprakennummer (033) 850 60 70.

Pacemakerpas en registratie
De gegevens van uw pacemaker, uw persoonlijke gegevens, uw ziektegeschiedenis, de implantatiedatum en het
ziekenhuis dat uw pacemaker heeft ingebracht, worden vastgelegd in een landelijk registratiesysteem: de Dutch
ICD and pacemaker registry (DIPR). U krijgt van DIPR een pacemakerregistratiekaartje. U ontvangt deze op uw
huisadres. Draag deze kaart altijd bij u.

Informatie
De Hartstichting geeft in haar folder ‘Pacemaker’ uitgebreide informatie over de pacemaker en het leven met een
pacemaker. Kijkt u op www.hartstichting.nl voor meer informatie. U kunt de folder in PDF-bestand downloaden.

Datum

Tijd

Melden bij de receptie
Hoofdingang Maatweg 3

april_2016
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