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Inleiding 

In overleg met uw cardioloog wordt binnenkort bij u een hartkatheterisatie van de 
kransslagaderen verricht. Afhankelijk van de bevindingen tijdens de 
hartkatheterisatie kan aansluitend een dotterbehandeling worden uitgevoerd. 
De behandeling wordt uitgevoerd bij de afdeling Hartkatheterisatie (HCK) van 
Zuyderland Medisch Centrum Heerlen.  
 
In deze brochure krijgt u  informatie over deze behandeling. Heeft u na het lezen van 
deze informatie nog vragen, stel ze dan gerust aan de cardioloog, verpleegkundig 
specialist Cardiologie of de verpleegkundige. 

Algemene voorbereidingen   

 Neem alle medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking, mee naar het 
ziekenhuis. U mag de ochtendmedicatie op de dag van opname ’s ochtends 
innemen.  

 Neem bij gebruik van Acenocoumarol of Fenprocoumon de doseerkaart mee.  
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 Het is mogelijk dat u na het onderzoek een nacht wordt opgenomen. Neem 
daarom ook een T-shirt of pyjamajas, toiletspullen, sokken, slippers of sloffen en 
lectuur mee.  

Eten 
 Als u ‘s morgens wordt geholpen, dan kunt u als ontbijt één boterham en thee 

nuttigen.  
 Als u ’s middags wordt geholpen, dan kunt u normaal ontbijten en ‘s middags één 

boterham en thee gebruiken. Tot twee uur voor de behandeling mag u gewoon 
drinken. Daarna mag u alleen heldere vloeibare dranken drinken. 

Lenzen / Bril / Gehoorapparaat 
 Contactlenzen doet u vóór het onderzoek uit.  
 Een bril kunt u ophouden.  
 Een gehoorapparaat mag u gedurende het onderzoek inhouden.  

Dag van het onderzoek 

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling dagverpleging, 4e etage  van 
Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. Zorg voor gemakkelijk zittende kleding. 
U krijgt van de verpleegkundige informatie over de behandeling. Uw bloeddruk, pols 
en temperatuur wordt gemeten. Bij een geplande dotterbehandeling wordt ook een 
ECG (hartfilm) gemaakt en een infuusnaald in de arm ingebracht. Dit infuus wordt 
gebruikt om eventueel bloed af te nemen en medicijnen toe te dienen. 

Hartkatheterisatie 

Voorbereiding 
Voor u naar de Hartkatheterisatiekamer (HCK) wordt gebracht, krijgt u een 
operatiejas aan. Uw familie kan tijdens de behandeling wachten in de wachtruimte bij 
de afdeling Dagverpleging.   

Het onderzoek 
U ligt tijdens het onderzoek op een behandeltafel.  
U wordt toegedekt met steriele doeken. Boven deze tafel hangt röntgenapparatuur. 
Om uw hartritme tijdens het onderzoek te bewaken wordt u aangesloten aan een 
monitor.  
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de cardioloog of een cardioloog in opleiding.  
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De plaats in de lies of pols waar het buisje in de slagader wordt gebracht, wordt eerst 
gedesinfecteerd en daarna verdoofd.  
Door dit buisje krijgt u medicijnen toegediend die het bloed verdunnen. Vervolgens 
wordt door het buisje een katheter geschoven tot aan het begin van de 
kransslagader. Er worden meestal drie verschillende katheters ingebracht, voor de 
beide kransslagaders en voor de hartkamer. Als de katheter de kransslagader heeft 
bereikt, wordt contrastvloeistof ingespoten. Vervolgens worden filmopnamen 
gemaakt. De röntgenapparatuur boven u beweegt hierbij, terwijl u rustig blijft liggen.  
 
Tijdens het onderzoek wordt regelmatig aan u gevraagd om in te ademen, vervolgens 
de adem vast te houden en na enkele seconden weer uit te ademen. 
Tijdens het onderzoek wordt in korte tijd veel contrastvloeistof ingespoten. Hierdoor 
kunt u het erg warm krijgen en het gevoel krijgen dat u moet plassen. Dit gevoel 
duurt vijftien tot dertig seconden. 

 

 

 

 

 

Verwijderen van het buisje 
Na een liesprocedure 
Het buisje in de lies wordt verwijderd. Als dit gebeurt op de HCK, wordt een 
Angioseal® (collageenplug) geplaatst. Hiermee wordt de insteekopening direct 
gesloten. Het plaatsen van de Angioseal is afhankelijk van diverse factoren, onder 
andere hoe het aanprikken is gegaan. De verpleegkundige vertelt u wanneer u uit bed 
mag.  
 
Een andere mogelijkheid is dat de verpleegkundige gedurende enkele minuten de 
slagader in de lies dicht drukt. Daarna krijg u een drukverband dat een paar uur moet 
blijven zitten. Als het drukverband is verwijderd mag u uit bed. Daarna moet u nog 1 
uur mobiliseren op de afdeling. Dit om er zeker van te zijn dat er geen nabloeding 
optreedt.  
 
Na een polsprocedure  
Het buisje in de pols wordt verwijderd en er wordt een bandje om uw pols geplaatst 
dat enkele uren blijft zitten. Nadat het bandje geplaatst is gaat u terug naar de 
afdeling Dagverpleging. U mag na twee uur bedrust met een mitella rondlopen, maar 
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u mag uw arm niet belasten. Vervolgens wordt u nog enkele uren geobserveerd om 
er zeker van te zijn dat er geen nabloeding optreedt. 

Terug op de afdeling 
Uw bloeddruk, pols en insteekopening worden regelmatig gecontroleerd. Als uw 
been (of arm) begint te tintelen of als het nat en warm in uw lies (of arm) wordt, 
waarschuw dan onmiddellijk de verpleegkundige. 
 
Na het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u goed drinkt, 
om de contrast-vloeistof uit uw lichaam te verwijderen. U mag uw pols/arm 
gedurende 24 uur niet belasten. 

Uitslag van de hartkatheterisatie 
Als er geen aansluitende behandeling nodig is dan krijgt u de uitslag van uw 
behandelend cardioloog tijdens uw controleafspraak op de polikliniek. 

Dotterbehandeling 

De arts heeft besloten om na de hartkatheterisatie een dotterbehandeling uit te 
voeren.  
 
De behandeling wordt uitgevoerd door de cardioloog. Een dotterbehandeling kunt u 
vergelijken met een hartkatheterisatie zoals eerder beschreven.  
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Door de katheter die naar het begin van de krans-slagader wordt geschoven wordt 
een uiterst 
dunne stuurbare draad door de vernauwing geschoven. Over deze draad wordt een 
ballon in de vernauwing geplaatst. De ballon wordt gedurende korte tijd opgeblazen, 
waardoor het vat wordt opgerekt. Omdat de kransslagader korte tijd helemaal wordt 
afgesloten, kunt u tijdelijk pijn voelen. Meestal is dit de pijn die u voorheen ook had.  

Plaatsen van een stent 
Er kan worden besloten een stent te plaatsen.  
Een stent lijkt op een balpenveertje of kippengaas. Het is gemonteerd op de ballon en 
wordt, doordat de ballon wordt opgeblazen, in de wand van het bloedvat geplaatst. 
 
 
 
 
 
Na verloop van tijd groeit er een laagje weefsel over de stent heen. Tijdens en na de 
behandeling krijgt u van de verpleegkundigen en de cardioloog uitleg. 
De behandeling duurt gemiddeld een uur. Afhankelijk van het verloop, de soort 
vernauwing en het aantal vernauwingen kan het langer duren. 

Na de dotterbehandeling 
Na de behandeling wordt u terug naar de afdeling Dagverpleging gebracht. Dan 
wordt ter controle een ECG gemaakt. Bloeddruk, pols en de insteekopening in de lies 
worden regelmatig gecontroleerd. Soms houdt u gedurende enkele uren na de 
behandeling pijn op de borst. Dit is meestal het gevolg van het oprekken van het 
bloedvat.  
 
Het is belangrijk dat u de verpleegkundige waarschuwt als de pijn erger wordt of als u 
veranderingen voelt in de lies (zoals nat en warm worden), in uw been (koud, doof 
gevoel of tintelingen) of in uw pols. Om rugklachten te voorkomen wordt de 
hoofdsteun van uw bed in schuine stand  gezet. Als het bloed niet meer te dun is 
(meestal ongeveer twee uur na terugkomst op de Dagverpleging) wordt het buisje 
verwijderd.  
De insteekopening wordt dan gedurende vijftien minuten dichtgedrukt. Daarna wordt 
een druk-verband aangelegd. Dit wordt na enkele uren verwijderd. Het is ook 
mogelijk dat het buisje op de Hartkatheterisatie kamer wordt verwijderd en er een 
Angioseal® (collageenplug) wordt geplaatst. Voor meer informatie over een Angioseal 
® verwijzen wij naar het kopje ‘Na de hartkatheterisatie’.  
Na de behandeling mag u gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u goed drinkt 
om de contrast-vloeistof uit uw lichaam te verwijderen. 
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Naar huis 
Als u op de Dagverpleging wordt opgenomen dan kunt u in principe dezelfde dag naar 
huis. Zorg ervoor dat er ‘s nachts iemand bij u is.  
 
Als er tijdens de behandeling complicaties optreden, dan wordt u één nacht 
opgenomen en overgeplaatst naar de verpleegafdeling, Hartbewaking of Acute 
Opname Afdeling (AOA). U mag dan de volgende dag naar huis. 
 
Voor ontslag controleert de arts uw lies (of arm). Als u een stent heeft gekregen, 
moet u gedurende een afgesproken periode een trombocytenaggregatie-remmer 
(Clopidogrel, Ticagrelor, Prasugrel) gebruiken. Dit medicijn beïnvloedt de 
bloedstolling. U dient dit nauwkeurig in te nemen. U krijgt een recept mee bij ontslag.  

Adviezen 
Na de behandeling moet u twee dagen rustig aan doen thuis. U krijgt van de 
verpleegkundige adviezen.  
Voor meer informatie over de leefregels na een hartkatheterisatie en/of een 
dotterbehandeling verwijzen wij u naar de brochure ‘Leefregels na een 
hartkatheterisatie of een dotterbehandeling’. Vraag hiernaar op de afdeling.  

Mogelijke complicaties 
 Bloeduitstorting of blauwe plek ter hoogte van het prikgaatje in de slagader. Dit 

verdwijnt binnen enkele weken.  
 Sporadisch kan er een bloeding in de lies optreden.  
 Een enkele keer kan er een allergische reactie optreden bij gebruik van 

contrastvloeistof. Er ontstaat dan roodheid van de huid, jeuk en soms een 
opgezette keel. Als dit bij u gebeurt, dan moet u dit meteen melden.  

 Tijdens de dotterbehandeling kan een stukje van de plaque (aanslag) aan de 
binnenkant van het bloedvat losschieten en met de bloedstroom meegevoerd 
worden. Zo’n stukje kan een bloedvat plotseling afsluiten. Hierdoor kan een 
hartinfarct ontstaan en in uitzonderlijke gevallen een herseninfarct. Het is mogelijk 
dat een spoed bypassoperatie noodzakelijk is. De kans hierop is echter zeer klein.  

 

Tot slot 

De informatie in deze brochure is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat de 
behandeling is beschreven zoals deze meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een 
andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk alle 
varianten en alternatieven te vermelden. Ook risico’s en bijwerkingen zijn in 
algemene zin aangegeven. De behandelend arts bespreekt dit vooraf met u. 
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Verhindering 

Als u op de afgesproken tijd niet aanwezig kunt zijn, neem dan zo spoedig mogelijk 
contact op met de polikliniek Cardiologie. Het telefoonnummer vindt u op de 
achterzijde van deze brochure. 
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Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen 
Polikliniek Cardiologie 
 
Afspraken 
088 – 459 9701 of via 
afspraken_cardiologie@zuyderland.nl 
 
Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur 
 
Bezoekadres 
Locatie Heerlen, begane grond / balienummer 22 
 
Internetadressen 
www.zuyderland.nl/cardiologie 
www.zuyderland.nl 
 
 

http://www.zuyderland.nl/cardiologie

