cardiologie

Looprecorder implantatie
Tijdens uw polikliniekbezoek heeft de cardioloog met u besproken dat een
looprecorder nodig is om mogelijk de juiste diagnose bij u te stellen als verklaring
voor uw klachten. In deze folder kunt u meer informatie vinden over de looprecorder
implantatie.

In de week vóór de implantatie wordt er
telefonisch met u een afspraak gemaakt. Het
gebruik en eventueel staken van medicijnen
wordt met u besproken.
De opname en operatie vinden plaats in een
dagopname. Op de dag van opname meldt u
zich op het afgesproken tijdstip bij de balie
opname of receptie.

De operatie

Vooraf wordt door de hartstimulatie technicus
een aantal testen uitgevoerd om te
beoordelen waar de looprecorder het beste
zal functioneren.
In de operatiekamer wordt u op een
bewakingsmonitor aangesloten. Dit om u
hartslag tijdens de operatie te kunnen
bewaken.
De operatie vindt op een operatiekamer
plaats, omdat er steriel gewerkt moet
worden. Daarvoor dragen de medewerkers
steriele kleding en u wordt met steriele lakens
afgedekt.
U krijgt een plaatselijke verdoving. De
verdoving werkt vrijwel direct. Er wordt onder
de huid (tussen de huid en de borstspier) een
pocket (holte) gemaakt voor de looprecorder.
In deze holte wordt de looprecorder
ingebracht. Vervolgens wordt de huid weer
gesloten met oplosbaar hechtdraad.

Duur van de operatie

Wanneer alles vlot verloopt, duurt de operatie
gemiddeld tussen een kwartier tot een half
uur. Om medische- of technische redenen kan
het wat langer duren.

Na de operatie

Na de operatie gaat u in uw eigen bed terug
naar de verpleegafdeling.

Nazorg

Mochten er problemen ontstaan met het
wondje, of krijgt u koorts of koude rillingen,
neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op
met de afdeling cardiologie,
telefoonnummers:
 ZGT ziekenhuislocatie Almelo:
088 708 34 30.
 ZGT ziekenhuislocatie Hengelo:
088 708 52 88.
U kunt de looprecorder altijd door de huid
voelen. Dit is normaal.

Nacontrole

U krijgt een afspraak voor controle op de
pacemakerpolikliniek. Het wondje wordt dan
gecontroleerd. Tevens wordt de looprecorder
tijdens deze afspraak uitgelezen en zo nodig
bijgesteld en het geheugen gewist voor een
nieuwe registratieperiode. De afspraak met
uw cardioloog staat hier los van.
Mocht u de activator een of meerdere keren
gebruikt hebben (u heeft dan klachten
gehad), maak dan een afspraak met de
hartstimulatietechnicus om op korte termijn
de looprecorder te laten uitlezen.

Vragen

Heeft u na het doorlezen van deze informatiefolder nog vragen, stel u ze dan gerust.
Uw cardioloog, de hartstimulatie technicus of
verpleegkundige wil ze graag beantwoorden.
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De gang van zaken voor de
implantatie

