in samenwerking met

Implantatie pacemaker
Vragenlijst
Uw cardioloog heeft u al het een en ander verteld over
de pacemaker die u krijgt. Waarschijnlijk heeft u ook
onze brochure ‘Pacemaker’ gelezen. Toch kunnen er
daarna nog allerlei vragen bij u opkomen. De meest
gestelde vragen zijn bij elkaar gezet in deze vragenlijst.
U kunt deze gebruiken als voorbereiding op uw
afspraak met uw cardioloog. Bij ieder onderwerp is er
ruimte voor het noteren van aantekeningen.

Vragen als voorbereiding op de implantatie

Vraag vooraf of u het gesprek mag opnemen!

Over de pacemaker

Over de gevolgen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Waarom krijg ik een pacemaker?
Welk type en merk pacemaker krijg ik?
Waarom heeft u daarvoor gekozen?
Waar wordt de pacemaker bij mij geplaatst?
Hoe lang gaan de pacemaker en draden mee?
Hoe groot is de kans op infecties?
Hoe weet ik dat de pacemaker goed werkt?
Waaraan merk ik dat er iets mis is met de pacemaker?
Is de pacemaker van buitenaf zichtbaar?
Moet ik naast de pacemaker ook nog medicijnen innemen?
Krijg ik een handleiding bij de pacemaker?
Organiseert uw ziekenhuis informatiebijeenkomsten voor
pacemakerdragers en partners?

Ruimte voor aantekeningen
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Wat zijn de eventuele nadelen van het dragen van
een pacemaker?
Kan ik mijn werk blijven doen?
Is mijn pacemaker gevoelig voor magnetische
straling?
Mag ik autorijden / ﬁetsen / varen?
Kan ik nog op vakantie / vliegreizen maken?
Mag ik sporten?
Kan ik alle medische behandelingen en onderzoeken ondergaan zoals een MRI-scan of
borstonderzoek?
Aan wie moet ik melden dat ik een pacemaker heb?
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Vragen als voorbereiding op de implantatie
Over implantatie en de nazorg
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Moet ik mijn medicijnen, met name bloedverdunners, blijven innemen?
Wordt de pacemaker getest? Zo ja, merk ik daar iets van?
Hoe wordt de pacemaker ingesteld?
Hoe lang moet ik in het ziekenhuis blijven?
Waar moet ik op letten in verband met de genezing van de wond?
Welke klachten zijn normaal na de implantatie?
Wanneer mag ik weer douchen na de implantatie?
Als ik vragen heb, bij wie kan ik dan terecht?
Kan ik deelnemen aan een programma voor hartrevalidatie?
Met wie kan ik in noodgevallen contact opnemen?
Van wie en wanneer krijg ik mijn pacemakerpasje?
Ruimte voor aantekeningen

Over de poliklinische controle in het ziekenhuis
Ruimte voor aantekeningen

Hoe vaak moet ik op controle komen?
In welke andere ziekenhuizen in Nederland kan ik in 		
noodgevallen met deze pacemaker terecht?
Hoe weet ik waar ik in het buitenland terecht kan voor een
eventuele controle of bij noodsituaties?

•
•
•

Over de controle thuis via telemonitoring
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Kom ik in aanmerking voor thuiscontrole via 			
telemonitoring?
Hoe vaak en wanneer leest de monitor mijn gegevens uit en
stuurt hij die door naar het ziekenhuis?
Hoe vaak en op welk tijdstip worden de gegevens 		
beoordeeld?
Wie heeft toegang tot deze gegevens?
In welke gevallen wordt er met mij contact opgenomen?
Werkt telemonitoring ook bij verblijf in het buitenland?
Kan ik een uitdraai van mijn gegevens opvragen om mee te
nemen als ik op reis ga?

Meer informatie

Pacemakerbrochure, uitgave Nederlandse Hartstichting te downloaden via 		
www.hartstichting.nl/brochures
Over lotgenotencontact: 		
Over ICD’s: 				
Over pacemakers en rijbewijzen:
Over pacemakers en vaarbewijzen:

PZ135

•

www.hartenvaatgroep.nl
www.stin.nl
www.cbr.nl
www.stin.nl/rij--en-vaarbewijzen/vaarbewijzen.htm

