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Voorwoord

???

Is voorwoord mogelijk?
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Wat is een pacemaker?

Een pacemaker bestaat uit twee delen:
1. De batterij (of impulsgenerator), die een elektrische prikkel produceert.
2. Eén of twee geleiders (of elektroden) die de impulsgenerator met het 

hart verbindt en de prikkel tot aan de hartspier geleidt. 

De impulsgenerator is een metalen doosje dat dunner is dan twee centimeter 
en een gemiddelde doorsnede heeft van vier à vijf centimeter. De elektrode 
is een soepele metalen draad van ± 60 cm lang, omgeven door een kunststof 
(silicone) en wordt geplaatst in de rechtervoorkamer (atrium) en/of 
rechterkamer (ventrikel).Een arts voert de ingreep uit onder een plaatselijke 
verdoving.

De plaats van een pacemaker 
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Het hart bestaat uit een rechter- en linkervoorkamer en een rechteren 
linkerkamer. 

De hartspier trekt samen door een elektrische prikkel die start in de 
rechtervoorkamer en doorgeleid wordt tot in beide kamers. Tijdens elke 
samentrekking wordt het bloed door het lichaam gepompt.

Een afwijking in dit elektrisch geleidingssysteem zorgt voor een te trage 
hartslag. Het hart pompt minder bloed rond en dat leidt dan weer tot 
bewusteloosheid. Hier helpt een pacemaker door het hart te ondersteunen 
en het sneller te doen kloppen. De pacemaker bevordert dus opnieuw de 
bloedsomloop. 

Tegenwoordig plaatsen we ook een pacemaker bij patiënten met hartfalen als 
gevolg van een verzwakte hartfunctie. Bij deze patiënten trekken de rechter- 
en de linkerhartkamer (of ventrikels) niet meer gelijktijdig samen. In dit 
geval plaatsen we een extra elektrode in de linkerhartkamer. We spreken dan 
van een biventriculaire pacemaker of cardiale resynchronisatietherapie.

Waarom plaatsen we een pacemaker?
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Voor de plaatsing van een pacemaker blijf je normaal één keer overnachten 
in het ziekenhuis. Op de dag van de ingreep meld je je aan om 10.00 uur bij de 
inschrijfbalie. Daar wijzen ze je een kamer toe en word je opgenomen op de 
dienst Cardiologie. 

VOORZORGEN EN MAATREGELEN

 • Je mag die ochtend ontbijten als de ingreep ’s middags doorgaat. Daarna 
mag je minstens vier uur niet eten, drinken en roken voor de ingreep.

 • Alle medicatie mag je verder blijven innemen zoals je gewoon bent. 
Indien je een bloedverdunner neemt (Marevan, Marcoumar, Sintrom, 
Pradaxa, Eliquis, Xarelto of Lixiana), STAAK je deze best voordien zoals 
jouw arts dit voorschrijft. Asaflow, clopidogrel (Plavix) en Brilique mag je 
WEL verderzetten.

 • We scheren de haren ter hoogte van het sleutelbeen weg om de huid 
efficiënt te ontsmetten en zodat de pleisters beter kleven. 

 • Sieraden, bril en kunstgebit laat je op de kamer.

 • Zorg ervoor dat je nog naar het toilet bent geweest.

 • We maken een elektrocardiogram voor de ingreep.

 • Je vult het toestemmingsformulier in dit boekje in en ondertekent dit 
wanneer we je voldoende informeerden en je akkoord gaat met de 
procedure.

De opname
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 • We brengen je met je bed naar de operatietafel. 

 • In het operatiekwartier doe je een speciale muts en schort aan omwille 
van de strikte hygiëne.

 • Nadien ontsmetten we de regio onder het linker- of rechtersleutelbeen en 
dekken we die af met groene steriele doeken om infecties te voorkomen. 
Bovendien dienen we ook preventief één dosis antibiotica toe. 

 • Vervolgens maakt de arts, onder lokale verdoving, een kleine insnede 
van een vijftal centimeter in de huid. Hij/zij zoekt naar een ader onder 
het sleutelbeen. Via die ader brengt de arts één of twee elektroden in tot 
in de rechtervoorkamer en -kamer.

 • Vervolgens koppelt hij/zij de elektroden ter hoogte van het sleutelbeen 
aan de pacemakerbatterij. Deze batterij plaatst hij/zij dan onder de huid. 
De arts hecht de wonde en dekt die af met een steriel verband.

 • Soms plaatsen we een klein luchtledig flesje. Dat zuigt het beetje bloed 
dat je verliest door deze ingreep weg. Ofwel plaatsen we een gewicht op 
de wonde tegen het nabloeden.

De verpleegkundige brengt je naar het Operatiekwartier.

De ingreep
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 • Na de implantatie brengen we je terug naar je kamer. We schrijven je tot 
de volgende ochtend bedrust voor. Gebruik je arm aan de zijde van de 
pacemaker zo weinig mogelijk.

 • We registreren je hartritme continu door middel van een telemetrie. Dat 
doen we tot je ontslag uit het ziekenhuis.

 • We plannen nog enkele controles de dag na de plaatsing van de 
pacemaker. We controleren de werking van de pacemaker, we nemen een 
elektrocardiogram en nog een klassieke radiografie. De arts beslist 
nadien of je naar huis kan.

Je verblijf

De arts voert nog een aantal onderzoeken uit voor je naar huis gaat.



9

 • Je huisarts mag de hechtingen tien dagen na de operatie verwijderen, 
tenzij anders vermeldt door de behandelend arts (indien we 
resorbeerbare hechtingen gebruikten).

 • Het steriel verband dat we aanlegden na de operatie, blijft ter plaatse tot 
de eerste controle bij je huisarts na tien dagen. Het verband mag zeker 
niet vuil of nat worden.

 • Als het litteken rood wordt of er vocht uit de wonde sijpelt, neem je zo 
snel mogelijk contact op met je huisarts of cardioloog.

 • Probeer de arm aan de kant van de pacemaker gedurende veertien dagen 
niet boven schouderhoogte te bewegen. Je vermijdt in deze periode best 
ook om zware voorwerpen te heffen.

 • We plannen een eerste controle bij je cardioloog binnen één maand. Je 
krijgt deze afspraak mee bij je ontslag. Nadien kom je om de zes 
maanden op controle, tenzij je behandelend cardioloog daar samen met 
jou anders over beslist.

Het verdere verloop
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De plaatsing van een pacemaker is een medische handeling. Er is dus een 
kans op complicaties. Deze zijn gelukkig zeldzaam. 

BLOEDUITSTORTING (1-5 %)

Wanneer we de ruimte maken voor de pacemaker kunnen we enkele kleine 
bloedvaatjes beschadigen. Hierdoor krijg je een tijdelijke bloeduitstorting, 
die meestal vanzelf verdwijnt na enkele dagen. Daarom krijg je steeds een 
drukverband na de implantatie en volgen de artsen en verpleegkundigen dit 
nauwlettend op.

KLAPLONG (<1%)

Wanneer we de elektrodes plaatsen kunnen we een bloedvat aanprikken 
dat net onder het sleutelbeen ligt (vena subclavia). De kans bestaat dat je 
longvlies doorprikt wordt met het risico op een klaplong. Dit is weliswaar een 
zeldzame complicatie. Om die redenen verrichten we na de implantatie ook 
steeds een controle radiografie.

INFECTIE VAN DE WONDE (<1%)

We voeren de implantatie steriel uit ter preventie van infecties. Toch bestaat 
er een kleine kans op een infectie van de wonde. Ter preventie hiervan dienen 
we voor de implantatie antibiotica toe.

Complicaties en risico’s van een 
pacemakerimplantatie
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TAMPONNADE (<1%)

Wanneer we de hartelektrodes plaatsen kunnen we de hartkamerwand 
perforeren. Hierdoor stroomt bloed via het gaatje in het hartzakje 
(pericard), wat de pompkracht van het hart bemoeilijkt. Dit noemen we een 
tamponnade. Dit is echter een zeer zeldzame complicatie die we behandelen 
door een punctie (drain) waarbij we het bloed weer afvoeren.
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 • Er is een wettelijk rijverbod tot één maand na de ingreep.

 • Je krijgt na de implantatie een pacemaker-identiteitskaart of we sturen 
ze op. Deze hou je best steeds in de portefeuille.

 • Een pacemaker vormt GEEN probleem bij:
 • de meeste huishoudelijke toestellen (magnetron, TV, mixer, 

elektrische garagepoorten, stofzuiger …) en kantoorapparatuur
 • medische onderzoeken: gewone radiografie, CT-scan, echografie, 

bezoek aan de oog- of tandarts en behandeling met een laser
 • dragen van een hartslagmeter op de borst
 • gebruik van een gsm (niet in de borstzak boven de pacemaker 

dragen)
 • antidiefstalsysteem
 • metaaldetectoren (op luchthaven) 

 

 • Een pacemaker vormt WEL een probleem bij:
 • volgende medische onderzoeken: MRI onderzoek (afhankelijk van 

type pacemaker), niersteenverbrijzelaar, behandeling met 
elektrische stroom

 • elektrische lassen, zware elektrische motoren, 
hoogspanningscabine

 • elektrocauterisatie tijdens operaties 

Vermeld steeds voor een medisch onderzoek of operatie dat je een pacemaker 
hebt. Vraag bij twijfel advies aan je cardioloog.

Enkele praktische adviezen
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Indien je meer informatie wenst, vragen hebt over je opname of onverwachts 
niet kan komen, kan je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Secretariaat Cardiologie
09 364 84 84
Route 64

dokter Stefan de maeseneire
09 364 88 02
Route 64

dokter Caroline dierickx
09 364 83 65
Route 64

dokter maarten Van Caenegem
053 63 82 99
Route 64

dokter Filip Vanstechelman
0499 38 88 24
Route 64

algemeen nummer aZ Sint-elisabeth Zottegem
09 364 81 11

Spoedgevallendienst
09 364 85 55

Aanvullende informatie op www.azzottegem.be.

Nuttige contacten
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NOTITIES





aZ Sint-elisabeth Zottegem vzw
 Godveerdegemstraat 69

 9620 Zottegem
 T 0032 9 364 81 11

 F 0032 9 364 89 00
 info@sezz.be

 www.azzottegem.be

 0418.558.166
 RPR Gent, afd. Oudenaarde

medisch Centrum Brakel
 Watermolenstraat 74-76

 9660 Brakel
 T 0032 55 42 66 01


