
Cardiologie

Het verwijderen van 
een Hartmonitor op de 
polikliniek

afspraak
 
Dag en datum:  ................................ dag ........................................................................
 
Tijd:  ....................................................uur
 
Waar: U meldt zich bij de Poliklinische Operatiekamer (POK), 
 gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4
 
neemt u deze brief mee naar uw afspraak op de poliklinische operatie- 
kamer (pok).
 
Kunt u niet naar uw afspraak komen?
Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de ingreep naar de 
polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (073) 553 60 05. 
 
Bent u de dagen voor de ingreep erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u 
koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van te voren contact op met de Hartkathe-
terisatiekamer.
 
Hoe bereidt u zich voor?
•	 In verband met de verzekering mag u na de ingreep niet zelf rijden. Regel 

daarom iemand die u begeleidt na de ingreep.
•	 Is er een contactpersoon die we eventueel kunnen bereiken? 

Telefoonnummer....................................
•	 Gebruikt u bloedverdunners? □ Nee □ Ja  

Welke?.......................................................

deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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•	 Bent u aan het hart geopereerd / heeft u een pacemaker of een Interne Cardio 
Defibrillator (ICD, IAD)?

•	 Bent u goed mobiel? Zo niet, reserveert u dan extra tijd.
 
Wat neemt u bij ieder bezoek mee?
•	 Uw geldig legitimatiebewijs.
•	 Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
•	 Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten 

welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw eigen apotheek kan dit overzicht voor u 
uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.

 
resistente bacterie
Als u een resistente bacterie (bijv. MRSA of ESBL) bij u draagt kan dit voor uzelf en 
voor medepatiënten een risico vormen bij het ondergaan van een medische behande-
ling. Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft aan ons als u:
•	 in de afgelopen twee maanden opgenomen of behandeld bent geweest in een 

buitenlandse zorginstelling;
•	 in de afgelopen twee maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands zie-

kenhuis of verpleeghuis waar een resistente bacterie aanwezig was;
•	 in de afgelopen twee maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
•	 in contact komt met beroepsmatig gehouden levende varkens, vleeskalveren of 

vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, 
medewerkers slachthuis);

•	 woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
•	 ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie; 
•	 in contact komt met een drager van een resistente bacterie.
 
Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt. Als dat zo is 
dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie zich 
verspreid.
 
Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de Hartkatherisa-
tiekamer.
 
Hoe verwijdert de chirurg de hartmonitor?
U krijgt een plaatselijke verdoving door middel van een injectie. Daarna maakt de  
chirurg een kleine opening om de hartmonitor te verwijderen. Als deze verwijderd is, 
hecht de chirurg de huid. U hoort van ons of uw huisarts deze hechtingen eruit moet 
halen, of dat de hechtingen vanzelf oplossen. Over het wondje wordt een steriele 
pleister geplakt.
 
wat zijn de risico’s?
Door de ingreep kunnen de volgende complicaties voorkomen:
•	 koorts van 38.5°;
•	 roodheid van de wond;
•	 wondvocht of pus;
•	 pijn.
 
waar levert u de activator en het doorzendstation in?
Heeft u een activator en doorzendstation? Dan kunt u die inleveren bij Cardiologie, 
functieonderzoeken, gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4. Dit is direct naast de POK.
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Heeft u nog vragen?
•	 Heeft u vragen over de hartmonitor, de activator en het doorzendstation? Belt u 

dan naar Cardiologie, functieonderzoeken, zij zijn op werkdagen bereikbaar van 
08.30 tot 16.30 uur, via telefoonnummer (073) 553 28 11.

•	 Voor vragen over de ingreep kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie. Zij zijn op 
werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur, via telefoonnummer  
(073) 553 60 05.

 
Kijkt u voor meer informatie ook eens op onze website: www.jbz.nl/cardiologie.
 
mijnjBZ
Wilt u inzage in uw medische gegevens? Log dan in op MijnJBZ (www.mijnjbz.nl).
MijnJBZ is een beveiligde website die gekoppeld is aan het Elektronisch Patiëntendos-
sier van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Via MijnJBZ kunt u een deel van uw dossier 
bekijken. Zoals een overzicht van uw afspraken en opnames, onderzoeksresultaten en 
brieven aan de huisarts.
 
Let op: Inloggen kan alleen als u in bezit bent van een DigiD met extra controle via 
sms-code.
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