Cardiologie

Informatie voor patiënten
die een ICD krijgen

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Uw behandelend cardioloog heeft met u besproken dat er binnenkort een ICD
(Implanteerbare Cardio Defibrillator) bij u wordt geïmplanteerd. Deze folder is
opgesteld om u te informeren over de gang van zaken: medische informatie,
de ICD implantatie, de controles, wat u moet doen als de ICD een schok heeft
afgegeven en in geval van klachten.

Medische informatie:

Medische informatie over de ICD kunt u vinden op de website van de
Hartstichting: www.hartstichting.nl/behandelingen/ICD. Hier vindt u ook de
link naar de brochure ICD.

Het te verwachten traject

Het implanteren van de ICD gebeurt in het MCL (Medisch Centrum
Leeuwarden), meestal door een cardioloog uit Sneek. U zult voor deze
procedure in totaal twee dagen worden opgenomen. Voorbereidend gaat u
eenmaal voor een gesprek naar een cardioloog en een ICD verpleegkundige in
het MCL. Tijdens deze gesprekken zult u aanvullende informatie krijgen over:
• Opname;
• Implantatie;
• Risico’s;
• Revalidatie;
• Autorijden.
Voor de exacte opnamedatum wordt er vanuit het MCL contact met u
opgenomen.

Controles

Twee weken na ontslag hebt u een afspraak met de verpleegkundig consulent
Cardiologie en met de PM/ICD technicus in het Antonius Ziekenhuis. Het is
goed samen met uw partner of een familielid te komen, want “twee horen
meer dan één”.
De verpleegkundig consulent zal de hartrevalidatie bespreken en ook
eventuele vragen en/of problemen kunnen besproken worden.
De verpleegkundig consulent zal u verder begeleiden met uw
revalidatietraject.

De technicus zal uw wond controleren en daarna de ICD. Met een speciaal
apparaat leest de technicus alle opgeslagen instellingen en gegevens uit
en hij/zij zal ook een aantal metingen doen. Tijdens de controle zal worden
gekeken of er hartritmestoornissen zijn geweest. Als dit het geval is, kan het
soort hartritmestoornis, de datum en het tijdstip uitgelezen worden. De ICD is
in staat al deze informatie in het geheugen op te slaan. Na de metingen krijgt
u direct de uitslag te horen. Wanneer u nog vragen hebt over de ICD kunt u
die aan de technicus stellen.
Tenslotte maakt u zelf bij de balie een afspraak voor de volgende technische
controle, die minimaal twee maanden na de implantatie gedaan wordt.
Tijdens deze controle wordt bekeken of u uw rijbewijs weer kunt aanvragen.
Hierna worden de controles om het half jaar gedaan. Als de energie in de
batterij minder wordt, worden vaker controles gedaan. De technicus houdt de
status van de batterij goed in de gaten; de ICD wordt ruim op tijd vervangen,
u hoeft zich daar geen zorgen over te maken.

Wat moet u doen als uw ICD een piep/signaal of een schok
heeft afgegeven?
Hoort u de ICD een piep/signaal afgeven of heeft de ICD één keer een
schok afgegeven en voelt u zich daarna weer goed: Bel tijdens kantooruren
de polikliniek Cardiologie en in overleg met de technicus wordt dan een
vervroegde afspraak gemaakt voor het uitlezen van de ICD.

Als de ICD meerdere schokken afgeeft of u blijft zich na de eerste shock niet
goed voelen: bel 112 en geef door dat uw ICD schokken heeft afgegeven. U
moet per ambulance zo snel mogelijk naar de afdeling eerste harthulp komen
voor verder onderzoek.
Na een schok geldt opnieuw een ongeschiktheidstermijn van 2 maanden ten
aanzien van het rijbewijs!
Bij eventuele problemen of zorgen rondom de ICD kunt u altijd eerder dan op
de geplande controle langskomen. Belt u wel eerst even met de Polikliniek
Cardiologie voor een afspraak.

Contact

• Polikliniek cardiologie te bereiken op
werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur.
Telefoonnummer: (0515) 48 89 80.
• Verpleegkundig consulentes Cardiologie te bereiken op
werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur.
Telefoonnummer: (0515) 48 83 53.
• Algemeen alarmnummer: 112.
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