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Hartcatheterisatie
Op advies van uw cardioloog heeft u besloten tot een hartcatheterisatie. Dit onderzoek 
gebeurt in Gelre ziekenhuizen Zutphen. Deze folder geeft u informatie over uw 
opname.

Voorbereiding
Van de afdeling hartcatheterisatie krijgt u bericht over de datum en het tijdstip van 
opname. Dit gebeurt meestal per brief, alleen op korte termijn wordt u gebeld.
Voor deze dagopname hoeft u zich niet aan te melden bij de aanmeldzuil in de hal, u 
kunt direct naar de afgesproken afdeling gaan.

Gebruik medicijnen
• Heeft u diabetes en gebruikt u tabletten of insuline? Dan neem u ‘s morgens de 

normale hoeveelheid insuline of tabletten.
• Gebruikt u Acenocoumarol (Sintrom® / Sintrom mitis®)? Dan moet u 3 dagen voor 

de ingreep stoppen met het gebruik van dit medicijn.
• Gebruikt u Phenprocoumon (Marcomaur®)? Dan moet u 5 dagen voor de ingreep 

stoppen met het gebruik van dit medicijn.
• Gebruikt u Xarelto (Rivaroxaban), Pradaxa (Dabigratan) en/of Eliquis (Apixaban)? 

Dan moet u 2 dagen voor de ingreep stoppen met het gebruik van deze medicijnen.
• Plastabletten mag u op de dag van het onderzoek niet innemen. Ook laxeermiddelen 

kunt u beter een dag overslaan.
• Overige medicijnen mag u 's morgens gewoon innemen.

Medicijnenlijst
Wilt u voor al uw medicijnen een computeruitdraai van uw apotheek meenemen! Tijdens 
uw verblijf heeft u zelf het beheer over uw medicijnen. Neem ook uw doseerkalender van 
de trombosedienst mee als u die heeft.

Verblijf in het ziekenhuis
U verblijft in dagopname tenzij anders met u is afgesproken. We raden u aan een paar 
warme sokken en een extra stel ondergoed mee te nemen. Verder een makkelijke broek 
(bijv. pyama of joggingbroek) aandoen of meenemen, zonder rits en knopen. 

Bij een verminderde nierfunctie wordt u één dag eerder opgenomen voor extra 
infuustoediening en blijft u één nacht over, tenzij anders besproken.

Tijdens het onderzoek mag u geen sieraden dragen. Laat daarom kostbaarheden zoals 
horloges, ringen en sieraden thuis!
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Begeleiding
Het is verstandig dat u na uw opname niet op eigen gelegenheid naar huis gaat. 
Regel daarom vooraf dat iemand u komt halen. U mag zelf geen auto rijden.

Opname
Voorafgaand aan de hartcatheterisatie kunt u zich melden bij de balie op afdeling 
Dagbehandeling bij Interne Geneeskunde, route 36. 
Het is niet mogelijk dat een familielid of begeleider aanwezig blijft tijdens de 
dagopname. Alleen in uitzondering en na telefonisch overleg met de verpleegkundige van 
de afd Dagbehandeling. 
Overleg met de verpleegkundige over evt bezoektijden.

Voor het onderzoek
U wordt voorbereid op de afdeling. Daar wordt onder andere uw bloeddruk gemeten en 
een infuusnaald geprikt.
Bent u overgevoelig voor jodium of contrastvloeistof? Geef dit dan door aan deze 
verpleegkundige.
U draagt tijdens het onderzoek een makkelijke (jogging)broek, zonder rits of knopen. 
Neem pantoffels of slippers mee. Dames mogen geen BH dragen tijdens het onderzoek. 
Als bovenkleding krijgt u een OK jasje van het ziekenhuis aan. 

Het onderzoek
Vlak voor het onderzoek krijgt u zo nodig een rustgevend tabletje en wordt u naar de 
hartcatheterisatiekamer gebracht. Het onderzoek wordt door één van de cardiologen 
uitgevoerd via de (slag)ader van uw pols of lies. Dit hoeft niet uw eigen cardioloog te 
zijn. Soms is het nodig om de bloeddruk te meten in hartholtes aan de rechterkant van 
het hart en in de longslagader. In dat geval wordt er een katheter opgevoerd vanuit een 
ader in de lies. We spreken dan van een rechterhartcatheterisatie of rechts 
catheterisatie. Beide onderzoeken worden soms samen uitgevoerd, maar ook vaak als 
aparte ingreep.
U krijgt precies te horen wat er tijdens het onderzoek gebeurt. Het onderzoek duurt 
ongeveer één uur. Bij de pols krijgt u een drukbandje om en bij de lies een drukverband 
of mogelijk een plugje in de ader van de lies. Dit plugje lost vanzelf op binnen 90 dagen. 
U krijgt hiervoor een ‘patiëntenkaartje’ mee dat u gedurende 90 dagen bij u moet 
dragen.
Bij geen plugje, maar alleen een drukverband in de lies moet u zes uur plat blijven liggen 
op de afdeling.
De cardioloog geeft u direct de voorlopige uitslag van het onderzoek.
Daarna wordt u van de hartcatheterisatiekamer weer opgehaald door verpleegkundige 
van de dagopname afdeling.

Risico's
Hartcatheterisatie is een invasieve ingreep waarbij met katheters de bloedbaan wordt 
ingegaan. Aan invasieve ingrepen kleven risico's. De beslissing om een hartcatheterisatie 
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te verrichten wordt daarom altijd weloverwogen genomen. Hierbij wordt door uw arts de 
risico's van de hartcatheterisatie afgewogen tegen de risico's van niet catheteriseren.
 
Complicaties die kunnen optreden zijn:
• bloeding op de aanprikplaats
• hartinfarct
• beroerte
• beschadiging van de slagader/ader waar de katheter werd ingebracht
• hartritmestoornissen tijdens de ingreep
• allergische reactie op contrastvloeistof
• nierfunctiestoornissen
• longbloeding (bij rechterhartcatheterisatie)

Het optreden van een complicatie is zeldzaam en bovendien afhankelijk van de 
lichamelijke gesteldheid en leeftijd van de patiënt.

Na het onderzoek
U mag zelf op afdeling naar familie en/of begeleiding bellen dat u het onderzoek gehad 
heeft. Dan is ook bekend hoe laat u ip weer naar huis mag.   
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Om dit weer kwijt te raken 
moet u deze dag extra drinken, minstens 1 liter meer dan u gewend bent.
U mag de afdeling tijdens opname niet verlaten. Voor eten en drinken wordt gezorgd. 
Er kan zich een blauwe plek ontwikkelen rondom het prikgaatje. Het kan enkele weken 
duren voordat dit verdwijnt.

Bij hartcatheterisatie via de pols
De pols band wordt regelmatig gecontroleerd, waarbij er regelmatig lucht uit het 
ballonnetje wordt gehaald. Na 3 uur wordt de polsband verwijderd, mits er geen 
nabloeding is ontstaan. U krijgt een mitella om.

Bij hartcatheterisatie via de slagader van de lies
Het drukverband wordt regelmatig gecontroleerd. U moet respectievelijk één uur of zes 
uur in bed blijven, dat is afhankelijk van of een plugje is geplaatst of een drukverband is 
aangebracht. Daarna mag u onder toezicht rustig gaan bewegen. Wees voorzichtig met 
hoesten en vermijd druk op uw lies.

Bij hartcatheterisatie via de ader van de lies
Het drukverband wordt regelmatig gecontroleerd en na 3 tot 6 uur verwijderd. Tot die 
tijd heeft u bedrust en mag u wat meer rechtop in bed liggen. Nadat het drukverband is 
verwijderd mag u rustig gaan bewegen. De eerste 2-4 dagen adviseren wij u forse 
inspanning (vooral zware dingen tillen) zoveel mogelijk te minderen.
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Naar huis
Als alles goed is, kunt u naar huis. De verpleegkundige geeft aan hoe laat u opgehaald 
kunt worden.
Afhankelijk waar u aangeprikt bent tijdens het onderzoek, in uw lies of in de pols, moet 
u zich na de opname aan bepaalde leefregels houden die u van de verpleegkundige krijgt.
Het kan zijn dat u opgenomen blijft en wacht op verdere behandeling, afhankelijk van de 
uitslag.

Uitslag
De voorlopige uitslag van de hartcatheterisatie krijgt u dezelfde dag nog.
De definitieve uitslag bespreekt uw eigen cardioloog met u tijdens het eerst volgende 
polikliniekbezoek. Een afspraak hiervoor krijgt u mee bij uw vertrek. 

Leefregels

Bij hartcatheterisatie via de slagader van de pols
De eerste dagen na de hartcatheterisatie moet u rekening houden met de volgende 
leefregels.
• Gedurende twee dagen houdt u uw arm in een mitella om de arm zo min mogelijk te 

gebruiken en stuwing te vermijden. Tijdens bewegingen zoals bij eten, schrijven en 
toiletgang mag u uw arm wel gebruiken.

• U mag de volgende dag weer douchen, niet in bad.
• U mag gedurende 2 dagen niet auto rijden of fietsen en dergelijke.
• U mag 2-4 dagen geen forse inspanning leveren. Vermijd vooral het tillen van zware 

dingen.
• Wanneer u weer mag werken is afhankelijk van uw werkzaamheden, bovenstaande 

leefregels en de bevindingen van het onderzoek.

Bij hartcatheterisatie via de slagader van de lies met Angioseal
• Verwijder de pleister de volgende dag.
• Pas uw activiteiten aan gedurende 3-4 dagen; niet persen, niet zwaarder tillen van 5 

kg.
• U mag douchen maar vermijd 3-4 dagen een bad.
• Niet autorijden op de dag van het onderzoek.
• U dient de ‘patiëntenkaart’gedurende 90 dagen bij zich te dragen. 
• Beperk gedurende één week het traplopen
• Wanneer u weer mag werken is afhankelijk van uw werkzaamheden, bovenstaande 

leefregels en de bevindingen van het onderzoek.

Bij hartcatheterisatie via de slagader van de lies met drukverband
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De eerste dagen na de hartcatheterisatie moet u rekening houden met de volgende 
leefregels.
• Verwijder de pleister de volgende dag.
• U mag 2 dagen niet douchen of baden.
• U mag gedurende 2-4 dagen geen forse inspanning leveren, met name zware dingen 

tillen vermijden.
• U mag 1 week niet autorijden of fietsen.
• Beperk gedurende één week het traplopen.
• Wanneer u weer mag werken is afhankelijk van uw werkzaamheden, bovenstaande 

leefregels en de bevindingen van het onderzoek.

Wanneer contact opnemen?
Krijgt u een nabloeding? Druk dan de wond af totdat het bloeden stopt.
Blijft het bloeden (ernstige nabloeding)? Druk dan de wond af en kom naar de 
Spoedeisende Hulp van Gelre ziekenhuizen Zutphen of bel 112!

Zit op het prikgaatje een harde bobbel? Meld dit dan aan de verpleegkundige of neem 
contact op met polikliniek Cardiologie. Buiten kantooruren neemt u contact op met de 
Eerste Hart Hulp via tel: 0575 – 592 724.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u bellen met de polikliniek 
Cardiologie.
Wilt u nadere informatie of heeft u vragen tijdens uw verblijf? Geef dit dan aan bij de 
verpleegkundige. Ons streven is om de omstandigheden in het ziekenhuis zo gunstig 
mogelijk te maken. We hopen dat deze folder hiertoe bijdraagt. Heeft u klachten over de 
gang van zaken? Dan hopen wij dat u dit bespreekbaar maakt.

Bereikbaarheid
• Polikliniek Cardiologie maandag t/m vrijdag 08.30 – 16.30 uur

Tel: 0575 – 592 808
• Afdeling Dagopname, route 36 tel: 0575-592647
• Buiten kantooruren Eerste Hart Hulp via tel: 0575 – 592 724
• U kunt ook een mail sturen naar: hartcatheterisatiezutphen@gelre.nl 

Informatie over e-mailen
Noteer bij e-mailen uw patiëntnummer of geboortedatum en (meisjes) achternaam. We 
willen u er op wijzen dat gegevens die per e-mail worden uitgewisseld niet via een 
beveiligd systeem gaan.
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