Aandoening

Hartstilstand
Bij een hartstilstand houdt het hart op met pompen.
Een hartstilstand ontstaat van het ene op het andere moment. Iemand raakt bewusteloos en ademt niet meer normaal. Dit is een
levensbedreigende situatie. Bij een hartstilstand moet iemand meteen worden gereanimeerd. De oorzaak van een hartstilstand is vaak
een hartinfarct (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hartinfarct). Een hartstilstand kan ook veroorzaakt worden door andere
hartproblemen.
Meer informatie? Kijk op Hartstichting.nl. (https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartstilstand)

Onderzoeken
Als iemand een hartstilstand heeft overleefd, dan wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van de hartstilstand. Dit gebeurt met
een hartkatheterisatie en/of een elektrofysiologisch onderzoek (EFO).

Hartkatheterisatie
Bij een hartkatheterisatie onderzoekt de cardioloog de kransslagaders van het hart.
Via een buisje in de slagader schuift de cardioloog een katheter op. Door de speciale katheter spuit de arts een klein beetje
contrastvloeistof in de kransslagaders. Op het röntgenscherm kan de cardioloog dan zien hoe de kransslagaders lopen, waar ze
vernauwd zijn en hoe ernstig die vernauwingen zijn. De cardioloog kan een hartkatherisatie als onderzoek gebruiken maar ook als
behandeling, zoals een dotterbehandeling (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/dotterbehandeling-pci).
Er kunnen een aantal redenen zijn waarom u een hartkatheterisatie krijgt, bijvoorbeeld:
u heeft pijn op de borst (Angina Pectoris);
er is een probleem met uw hartklep;
u heeft een hartinfarct doorgemaakt;
u heeft hartritmestoornissen.
De cardioloog wil dan precies weten hoe uw kransslagaders of uw grote lichaamsslagader eruit zien. Hier leest u meer over dit
onderzoek.
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/hartkatheterisatie

Behandelingen
Naar aanleiding van deze onderzoeken kan er worden gekozen voor de plaatsing van een implanteerbare cardioverter defibrillator
(ICD).

Poliklinieken en afdelingen
Cardiologie

Cardiologen zijn gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van aandoeningen van het hart en de grote bloedvaten.
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/cardiologie

Ergotherapie
U kunt terecht bij de ergotherapeut als u door een aandoening, ongeluk of operatie moeite heeft met dagelijkse handelingen. De
ergotherapeut helpt u weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren in uw dagelijks leven.
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/ergotherapie

Intensive Care (IC)
Op de Intensive Care is speciaal opgeleid personeel en speciale medische apparatuur aanwezig om zeer ernstig zieke patiënten te
behandelen.
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/intensive-care-ic
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