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 Pacemakerwissel
U heeft een pacemaker en bent onder behandeling bij polikliniek Cardiologie van Gelre 
ziekenhuizen Zutphen. In deze folder vindt u informatie over het vervangen van uw 
pacemaker en wat er van u wordt verwacht.

Wanneer is pacemakerwissel nodig?
De pacemakertechnicus heeft geconstateerd dat de batterij van uw pacemaker leeg 
begint te raken. Het is daarom noodzakelijk om de pacemaker (waarin deze batterij zit) 
te vervangen. De pacemaker is meestal links of rechts bij het sleutelbeen onder de huid 
geplaatst. De ingreep vindt meestal in dagopname plaats. Anders is de totale opname-
duur 24uur.

Voorbereidingen
• Na de ingreep mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg 

ervoor dat iemand u naar huis kan brengen.
• Op de dag van de ingreep meldt u zich op de afgesproken tijd bij de afdelings- 

secretaresse van afdeling dagbehandeling interne geneeskunde, 4e etage, route 36.
• Thuis mag u nog een licht ontbijt nuttigen van een beschuitje en thee. 
• Op de afdeling krijgt u een infuus en kort voor de ingreep een rustgevend tabletje. 

Vóór en na de ingreep wordt een antibioticum via het infuus toegediend als extra 
bescherming tegen een mogelijke infectie.

• Bent u allergisch voor medicijnen zoals antibiotica? Meld dit dan van tevoren aan 
uw behandelend arts.

• In principe is het niet de bedoeling dat familie of beleiding aanwezig blijft tijdens de 
dagopname. Uitzonderingen altijd in overleg  met verpleegkundige van de 
Dagbehandeling.

• Graag makkelijke bovenkleding aan doen. Voor vrouwen geldt: geen bh aan, tenzij u 
deze makkelijk zelf uit kan doen. Van te voren krijgt u tijdelijk een OK jasje aan, 
onderkleding mag aanblijven.

Opname en bloedverdunnende medicijnen
Zoals bij elke ingreep kunnen bloedverdunnende medicijnen bloedingsproblemen 
veroorzaken. Wanneer u eerder een kunsthartklepoperatie heeft gehad moeten hierover 
speciale afspraken worden gemaakt met de trombosedienst. Ook moet u dan eerder en 
langer opgenomen worden. Overleg dit met uw cardioloog.

Van de afdeling hartkatherisatie krijgt u schriftelijk bericht over de datum en het tijdstip 
van de opname. U wordt op de dag van de ingreep opgenomen in dagbehandeling in het 
ziekenhuis. Gebruikt u Sintrom (Acenocoumarol), Marcomar (Fenprocoumon), Pradaxa 
(Dabigatran), Xarelto (Rivaroxaban) of Eliquis (Apixaban)? Dan krijgt u bij deze 
oproep schriftelijk bericht wanneer u met deze bloedverdunners moet stoppen.
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Wat neemt u mee?
• Alle medicijnen die u slikt in hun eigen doosjes en een actueel medicatie-overzicht. 

Dit overzicht kunt u halen bij uw apotheek.

De ingreep
U komt op een operatietafel te liggen en wordt afgedekt met steriele doeken. Eventueel 
wordt via de liesader een tijdelijke pacemakerdraad ingebracht. De cardioloog beslist of 
dit noodzakelijk is.
Nadat de huid plaatselijk verdoofd is, snijdt de cardioloog de huid via het oude litteken 
open en brengt de oude pacemaker (met de uitgeputte batterij) buiten het lichaam. De 
cardioloog schroeft de bestaande draden los en meet de conditie van deze draden. 
Vervolgens bevestigt de cardioloog een nieuwe pacemaker aan de bestaande draden. Als 
de conditie van de draden niet goed meer is, worden ook deze vervangen. De pacemaker 
wordt teruggeplaatst onder de huid (in de ruimte waar de oude zat) en de huid wordt 
dichtgehecht (zie figuur 1). De ingreep duurt meestal tussen de 30 en 60 minuten 
(exclusief de voorbereiding). Er komt een doorzichtige pleister overheen.

Figuur 1. Plaats pacemaker

Na de ingreep
Terug op de afdeling krijgt u nog éénmaal via het infuus antibiotica toegediend. Als er 
geen complicaties zijn, mag u ip 4 uur na de ingreep weer naar huis. De hechtingen 
lossen vanzelf op en hoeven dus niet te worden verwijderd. 
U krijgt een afspraak mee of deze wordt later thuis gestuurd voor controle bij de 
Pacemaker technicus. Tevens krijgt u een kaartje met leefregels mee, voor de eerste 
dagen na de ingreep.
Na de operatie zal het operatiegebied pijnlijk zijn. Tegen de pijn kunt u pijnstillers zoals 
paracetamol gebruiken volgens bijsluiter. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist. Het 
is raadzaam om deze pijnstillers al in huis te hebben.
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Complicaties
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie 
de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals trombose, nabloeding en 
wondinfectie. Gelukkig komen deze complicaties maar zelden voor.
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Meer informatie
Bij de afdeling en polikliniek Cardiologie kunt u de informatiebrochure ‘Pacemaker’ van 
de Nederlandse Hartstichting vragen. Ook kunt u zelf contact opnemen:
Nederlandse Hartstichting
Postbus 300
2501 CH  Den Haag
Telefoonnummer: 0800 - 3000 300
Website: www.hartstichting.nl

Vragen
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met polikliniek Cardiologie:
• maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
• Tel: 0575 - 592 808 

De tekst van deze folder is gebaseerd op een voorlichtingsfolder van Ziekenhuis Zevenaar

http://www.hartstichting.nl/

