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Nazorg pacemakerimplantatie
 
U heeft een pacemaker gekregen. In deze folder krijgt u praktische informatie voor na de operatie. Het 
is belangrijk dat u na een pacemakerimplantatie een aantal dingen niet doet zoals bv. zwaar tillen enz. 
U krijgt hierover instructies van de cardioloog/pacemakerterchnicus.
 
Richtlijnen met betrekking tot de wond
Er kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit trekt vanzelf weg, maar kan langer dan een week duren.
De wond wordt gehecht met zelfoplosbare inwendige hechtingen. Deze lossen vanzelf op.
De huid wordt soms gesloten met huidlijm. Wilt u rekening houden met het volgende: 

 Huidlijm valt vanzelf van de huid af na 5 tot 10 dagen. 
 Droog verband aanbrengen mag, maar is niet nodig. Indien dit toch wordt gedaan, is dit om te 

voorkomen dat de wond opengepeuterd wordt of langs de kleding schuurt.
 Houdt de wond schoon en droog. Indien de wond nat is geworden dient deze met een handdoek te 

worden drooggedept. Douchen en wassen is toegestaan, de wond mag niet weken in water omdat 
de huidlijm dan van de huid loslaat. Baden en zwemmen wordt in de eerste 7 dagen na de wond 
sluiting afgeraden. 

 Gebruik geen zalf, crème, spray of andere geneesmiddelen op de huidlijm, daar deze oplost en 
loslaat van de huid. 

 Breng geen huidstrips op de huidlijm aan.

Indien er een pleister op de wond zit moet u deze laten zitten tot de eerste controle-afspraak of 
handelen volgens instructie van de pacemakertechnicus of cardioloog.’
 
Richtlijnen met betrekking tot de pijn
U kunt per dag maximaal 3 gram paracetamol (6 tabletten a 500 mg) verdeeld over de dag innemen. 
 
Controle
U krijgt een afspraakdatum mee voor controle bij de cardioloog na ongeveer 6 weken en voor de eerste 
pacemaker/wondcontrole na 7-10 dagen. 
 
Wanneer een arts waarschuwen
Neem contact op met uw cardioloog van het ziekenhuis (079-3462849) of in de avond -en nachturen en 
in het weekend met de dienstdoende huisarts als:
        Er ernstig bloedverlies uit de pacemakerwond optreedt
        Er vlak na de operatie een temperatuursverhoging is van meer dan 38.5⁰C
        De wond erg lekt of de wondranden wijken. 
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Werkhervatting
In de meeste gevallen kunt u na ongeveer een week het werk weer hervatten. Als u fysiek zwaar werk 
heeft kan het zijn dat het beter is dat u wat langer wacht. Wij adviseren u dit met uw cardioloog of de 
pacemakertechnicus te bespreken. 

Veel gestelde vragen
Voel ik de pacemaker als deze werkt?
Nee, de pacemaker werkt met een lage energiestroom. Alleen het weefsel van het hart is hier gevoelig 
voor. Als u toch iets eigenaardigs ervaart, zoals een aanhoudende hik raadpleeg dan uw cardioloog.
Blijft de pacemaker ook als de batterij bijna leeg is, stimuleren?
Ja, uw cardioloog /pacemakertechnicus kan altijd precies bepalen hoeveel energie de batterij nog heeft 
als u regelmatig op de afgesproken controles komt.
Hoe vaak moet ik op controle (follow-up) komen bij de cardioloog?
Uw cardioloog/pacemakertechnicus bepaalt de frequentie van de follow-up. Gewoonlijk wordt een 
controle met tussenpozen van zes maanden tot een jaar met u afgesproken om het juiste functioneren 
van het pacemakersysteem te controleren.
Wanneer moet ik melden dat ik een pacemaker heb?
Bij elke opname is het ziekenhuis of bezoek aan een arts is het nuttig te vermelden dat u drager bent 
van een pacemaker. Ook is het nuttig de fysiotherapeut, tandarts en schoonheidsspecialiste te melden 
dat u een pacemaker draagt. Hierdoor kan men vermijden dat apparaten met elektromagnetische 
velden in de buurt van uw pacemaker komen.
Mag ik in de MRI-scan?
Tegenwoordig zijn er pacemakers die onder strikte voorwaarden in de MRI scan kunnen. Als uw 
specialist een MRI-scan nodig vindt moet deze specialist contact opnemen met de pacemakertechnicus 
in het ziekenhuis waar uw pacemaker gecontroleerd wordt.  
De pacemakertechnicus kan controleren of uw pacemaker MRI-bestendig is.
Als dit zo is moet tegelijk met de MRI-afspraak een controle bij de technicus worden afgesproken zodat 
de pacemaker voor het onderzoek in de MRI-stand geprogrammeerd kan worden. Alleen dan kan het 
onderzoek plaatsvinden. Na de MRI wordt de pacemaker weer terug geprogrammeerd in de normale 
stand.
Hoe reageren de pacemaker en het hart bij overlijden?
Het hart kan niet functioneren als er geen bloeddoorstroming en energie aanwezig is. In geval van 
overlijden blijft de pacemaker zijn impulsen uitzenden, maar hebben geen effect meer op het hart. Het 
is wettelijk verplicht om vooraf aan de crematie of begrafenis de pacemaker te verwijderen.
Mag ik een GSM gebruiken?
Ja, als u enkele voorzorgsmaatregelen neemt: zorg ervoor dat de GSM nooit rechtstreeks tegen de 
pacemaker wordt gehouden (bijvoorbeeld niet in het borstzakje van uw overhemd of binnenzak van 
colbert). Als u belt, gebruik uw GSM dan aan uw rechteroor als de pacemaker links geïmplanteerd is en 
andersom.
Mag ik op de luchthaven door veiligheidsdetectoren of door een anti-diefstalsysteem lopen?
Ja, pacemakers zijn tegen deze externe invloeden beschermd. Informeert u de veiligheidsmedewerkers 
altijd dat u een pacemaker draagt. De detector kan worden geactiveerd door het metalen omhulsel van 
de pacemaker. Volg hierna de instructies van de veiligheidsmedewerker op.
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Mag ik mij lichamelijk inspannen?
Als de draden van de pacemaker goed vast zitten zijn er geen beperkingen voor bewegen van 
schouders en armen. Wij adviseren u de eerste zes weken geen fysieke sport te beoefenen. Na een 
week kan u weer fietsen en wandelen. Contactsporten zoals judo, boksen en rugby kunnen beter niet 
meer worden beoefend.
De eerste zes weken kunt u beter geen zwaar huishoudelijk werk zoals stofzuigen, ramen zemen e.d. 
doen. Na zes weken zijn er geen beperkingen meer.
Heb ik door mijn pacemaker sexuele beperkingen?
Veel patiënten en partners maken zich zorgen om de inspanning die moet worden geleverd tijdens het 
vrijen. Deze inspanning is te vergelijken met de inspanning die geleverd moet worden bij het 
beklimmen van een twee verdiepingen hoge trap: de hartslag neemt toe en de bloeddruk stijgt. Als u 
zonder problemen trappen kunt lopen geldt voor u geen beperking.
Moet ik mijn pacemaker identificatiekaart bij mij dragen?
Ja, zorg ervoor dat u deze altijd bij u hebt.
Wanneer mag ik weer autorijden?
In principe mag u twee weken na implantatie en na de pacemakercontrole weer autorijden, tenzij de 
cardioloog of pacemakertechnicus hier een andere periode voor aangeeft. 
 
Bij klachten van de pacemaker kunt u bellen met 079-3462849, maandag t/m vrijdag  van 08-00-
16.00 uur. 
 
Tot slot
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze 
informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer of via 
info@llz.nl.
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