cardiologie

Looprecorder implantatie
Tijdens uw polikliniekbezoek sprak de cardioloog met u over een looprecorder. Dit is
nodig voor het stellen van een juiste diagnose. In deze folder vindt u meer informatie
over de looprecorder implantatie.
Vóór de operatie

In de week vóór de implantatie maakt een lid
van het planteam telefonisch een afspraak
met u. Diegene bespreekt ook met u het
eventueel staken van medicijnen
(bloedverdunners). De operatie vindt plaats in
een dagopname. U meldt zich op de
afgesproken datum en tijd bij de opnamebalie
of de receptie.

De operatie
Op de afdeling waar u wordt opgenomen krijgt u
van tevoren via een infuus antibiotica toegediend.
De ingreep vindt plaats op de
hartkatheterisatiekamer, onder plaatselijke
verdoving. Daarna wordt het apparaatje via een
klein sneetje boven in de linker borst vlak onder
de huid geplaatst. De huid wordt met een
hechting weer gesloten.
Duur van de operatie

Wanneer alles goed verloopt, duurt de
operatie gemiddeld tussen een kwartier tot
een half uur.

Na de operatie

 Ziekenhuislocatie Hengelo,
telefoonnummer 088 708 52 88.

Nacontrole

U krijgt een controleafspraak op de
pacemakerpolikliniek. De hartsimulatietechnicus controleert het wondje en leest de
looprecorder uit. Zo nodig wordt de
looprecorder bijgesteld en het geheugen
gewist voor een nieuwe registratieperiode. De
afspraak met uw cardioloog staat hier los
van. Wanneer u de activator
(afstandsbediening) een of meerdere keren
gebruikt hebt (u heeft dan klachten gehad)
maakt u dan een afspraak met de
hartstimulatietechnicus. Die kan dan op korte
termijn de looprecorder laten uitlezen.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen
hebt, dan kunt u die aan uw cardioloog of
verpleegkundige stellen.
Polikliniek cardiologie is op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur,
telefoonnummer 088 708 52 88. Of stuur een
mailbericht naar cardiologie@zgt.nl.

Na de ingreep gaat u terug naar de
verpleegafdeling. U kunt de looprecorder
altijd door de huid voelen. Dit is normaal.
Voor dat u naar huis gaat krijgt u nog uitleg
van de hartsimulatie-technicus over hoe om
te gaan met de looprecorder.

Nazorg

Ontstaan er problemen met het wondje of
krijgt u koorts of koude rillingen, neemt u dan
zo spoedig mogelijk contact op met de
afdeling cardiologie.
 Ziekenhuislocatie Almelo,
telefoonnummer 088 708 34 30.
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