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voorbereiding op uw onderzoek in UZA



1 Voorwoord

Welkom op de afdeling B2, dienst Cardiologie van het H.-
Hartziekenhuis Lier.

U vernam van uw arts dat u binnenkort een 
hartkatheterisatie zal ondergaan.
Dit gaat door in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
(UZA) te Edegem. U kan hierover alle informatie 
terugvinden in de brochure “Hartkatheterisatie” van het 
UZA.

Uw arts heeft u allicht heel wat uitleg gegeven. Daarnaast 
hebben wij heel wat informatie samengebracht in deze 
brochure. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen. 

Hebt u achteraf toch nog vragen of is u iets onduidelijk, 
aarzel dan niet een arts van ons team aan te spreken. 
Wij helpen u graag verder.

Bij vragen kan u steeds terecht op de telefoonnummers, 
achteraan vermeld in deze patiëntenbrochure.

Wij wensen u een spoedig herstel 
en een aangenaam verblijf in ons ziekenhuis!

 Dr. Joris De Bondt, dr. Tim De Meyer, dr. Johan 
Goovaerts, dr. Toon Wildiers; artsen-specialisten 
cardiologie

 Verpleegkundig team B2 - Cardiologie
o.l.v Ann Schreurs, hoofdverpleegkundige
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1 . W e l k e
voorbereidingen
zijn nodig?

Voor de 
hartkatheterisatie kan 
doorgaan, dienen een 
aantal vooronderzoeken 
te gebeuren:

ECG of ‘hartfilmpje’
 Als bij u eerder al een ECG is genomen, in de laatste 

24 uur, hoeft dit niet meer herhaald te worden.

Bloedonderzoek
 Als bij u eerder al een bloedonderzoek gebeurde, de 

afgelopen vijf dagen, hoeft dit niet meer herhaald te 
worden.

RX –opname van uw longen (RX Thorax)
 Dit onderzoek gebeurt enkel op persoonlijk medisch 

voorschrift van uw behandelende arts-specialist. 

Bijkomend wordt bij u, tijdelijk een katheter in een 
armader geplaatst. Deze laat toe dat de behandelend 
cardioloog vlot medicatie kan toedienen, indien nodig.  

2. Uw vervoer naar het UZA (“Heen”)?
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 Uw transport naar het UZA wordt georganiseerd door 
de verpleegkundige van de sociale dienst. U hoeft hier 
zelf niets voor te doen.

 U wordt per ziekenwagen vervoerd. Het tijdstip van 
uw vervoer is ingepland in functie van de dag van uw 
onderzoek:

2.1 Uw hartkatheterisatie gaat door op 
donderdag in de loop van de voormiddag:

 U wordt ’s morgens vervoerd naar UZA rond 07u30
 U mag uw medicatie nemen met een glas water. 
 U mag niet meer eten.

** OF **

 U wordt woensdagnamiddag vervoerd naar UZA rond 
16u00

 U krijgt een avondmaaltijd in het UZA.
 U overnacht in het UZA.

2.2 Uw hartkatheterisatie gaat door op maandag, 
dinsdag of vrijdag in de loop van de namiddag:

 U wordt ’s morgens vervoerd naar UZA rond 10u00
 U kan nog een licht ontbijt nuttigen in het H.-

Hartziekenhuis 
 U mag uw medicatie nemen bij uw ontbijt.

3. Onderzoek ziekenhuisbacterie

 Als u langer dan 24 uur in een andere zorginstelling 
(bv. ziekenhuis) opgenomen bent geweest in de zes 
maanden voorafgaand aan de opname in het UZA, is 
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het normaal dat u bij opname in het UZA, mogelijks 
getest wordt op de aanwezigheid van de 
ziekenhuisbacterie. 

 Dit is een standaardprocedure.

4. Uw vervoer naar H.-Hartziekenhuis
(“Terug”)

 U zal opnieuw per ziekenwagen vervoerd worden. 
 Het transport “terug naar het H.-Hartziekenhuis” 

wordt georganiseerd door het team vanuit het UZA. 

5. Kostprijs van uw ziekenwagentransport 

Voor wat betreft de kostprijs van uw vervoer naar het UZA
of H.-Hartziekenhuis Lier, zijn er twee mogelijkheden:

5.1 Uw cardioloog verklaart u na het onderzoek 
lichamelijk geschikt voor vervoer naar het H.-
Hartziekenhuis Lier; u overnacht niet in het 
UZA:
o Uw vervoer naar het UZA (“Heen”) is steeds ten 

laste van het H.-Hartziekenhuis Lier. U betaalt 
zelf niets.

o Uw vervoer naar het H.-Hartziekenhuis Lier 
(“Terug”) is eveneens ten laste van het 
ziekenhuis.

5.2 Uw cardioloog wenst u een nacht te 
observeren in UZA; u overnacht (eenmaal) in 
UZA:
o Voor uw vervoer naar het UZA (“Heen”) is steeds

is tussenkomst voorzien vanuit uw mutualiteit. U 
betaalt enkel het remgeld. Hoeveel dit precies is, 
hangt af van uw mutualiteit.
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o Voor uw vervoer naar het H.-Hartziekenhuis Lier 
(“Terug”) is eveneens tussenkomst voorzien 
vanuit uw mutualiteit. U betaalt enkel het 
remgeld.

6. Opnieuw welkom in het H.-
Hartziekenhuis!                    
U arriveert opnieuw op
afdeling B2.

 U wordt opnieuw opgenomen op
onze cardiologische verpleegafdeling
B2.

 Om het nabloeden te vermijden werd bij u een 
tijdelijk drukverband aangebracht, op de plaats waar de
katheter tijdens het onderzoek werd ingevoerd.

 Deze plaats kan verschillend zijn:

4.1 U kreeg een drukverband aan de pols:
 U kreeg een speciaal drukmanchet aan de pols
 Elk uur zal de verpleegkundige de druk langzaam 

afbouwen. Dit doet ze door elk uur wat lucht af te laten 
uit deze manchet.

 Dit gebeurt in een aantal keren wat betekent dat de 
drukmanchet kan verwijderd worden na ongeveer 6 uur.

4.2 U kreeg een drukverband in de liesstreek
 U kreeg een drukverband in de liesstreek
 De verpleegkundige zal geregeld toezicht houden op 

het verband. 
 Het verband wordt meestal de volgende dag 

verwijderd, nadat uw behandelend cardioloog bij u op 
de afdeling langs kwam.
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7. Nazorg via telemetrie 

 Mogelijk wordt uw hartritme, na uw hartkatheterisatie
nog een tijdje gecontroleerd. Dit is enkel op voorschrift 
van uw behandelend cardioloog. Dit gebeurt dan via een
telemetriezender. 

 Telemetrie betekent letterlijk: ‘monitoring (of meten) 
op afstand’. In dit geval gaat het om het registreren van
uw hartritme. 

8. Nuttige telefoonnummers

UW HUISARTS:

 Naam:  dokter  
_________________________________

 Adres:  
_______________________________________

 Telefoon:  
_____________________________________

UW CARDIOLOOG:

 Naam: dokter  
_________________________________

UW ZIEKENHUIS: 

 H.-Hartziekenhuis vzw

 Mechelsestraat 24 - 2500 Lier
 www.hhzhlier.be

o Centraal oproepnummer 03 491 23 45
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o Afdeling cardiologie – B2 03 491 22 35
o Afdeling intensieve zorg 03 491 22 40
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