Protocol voor de dienst cardiologie ikv electieve hartcatherisaties:
Doel
Een coronarografie is een onderzoek waarbij wordt nagegaan of er al dan niet vernauwingen,
veroorzaakt door atherosclerose, ter hoogte van de coronairen aanwezig zijn. Die kunnen een
belemmering vormen voor de bloeddoorstroming naar het hart, wat kan leiden tot angor klachten,
infarct of hartfalen. 2. Proces De toegangsweg voor dit onderzoek en/of behandeling wordt onder
lokale verdoving bij voorkeur de arteria radialis aangeprikt met een naald. Indien anders vermeld
wordt de arteria femoralis gebruikt als toegangsweg. Vervolgens wordt de naald vervangen door een
sheath (dun buisje) waardoor een katheter onder röntgenscopie wordt opgeschoven naar de
coronairen. Zodra de katheter in het bloedvat is gebracht, wordt het antistollingsmiddel heparine
toegediend om bloedstolsels op de katheter te voorkomen. Ter hoogte van de coronairen wordt een
contrastvloeistof ingespoten om vernauwingen op te sporen. Dit onderzoek gebeurt op het cathlab.
De punctieplaats kan worden afgesloten met een closure device of dient manueel te worden
dichtgedrukt (al dan niet met behulp van een klem) totdat de bloeding gestelpt is.
1.Patiënten zorgpad:
-Patiënt krijgt een bundel (brochure met patiënten informatie, rx thorax, covid test en labo
via de arts op de consultatie.
- Iedere patiënt zal in Primuz gepland worden door het secretariaat met tegelijkertijd een
informatieve mail naar het secretariaat cathlab, dienst D1, bureau, Dr Dobbeleir en Dr
Selleslagh
-Ook wordt er een opnamebrief opgemaakt.
2.Opname op dienst D1:
-Op de dienst wordt bij opname een volledig dossier samengesteld: consultatiebrief,
medicatielijst, labo, rxthx, covid test en het klinisch pad formulier.
-Op de dienst zal er dan ook een nieuwe korte uitleg gebeuren omtrent de procedure
- Patiënten worden opgenomen op dinsdag om 8 u30 respectievelijk donderdag om 8u30
- Het identificatiebandje wordt aan de linker pols bevestigd.
- Er wordt een infuus geprikt in de linker arm
- Beide liezen worden geschoren indien dit niet correct gedaan is door de patiënt zelf
- Patiënten met nierinsufficiëntie krijgen een nier voorbereiding
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-De patiënt mag een ontbijt nemen en de ochtendmedicatie behalve noac’s (gestopt 48 u
voor procedure) en orale diabetesmedicatie (gestopt 48u voor procedure)
3.Transport naar Middelheim:
-Vervoer dient plaats te vinden om 11u
-Bundel met de patiëntengegevens worden meegegeven.
-Bij patiënten die mogelijks rechtstreeks in Middelheim gehospitaliseerd worden, zullen de
gegevens met Dr Dobbeleir meegegeven worden. (eerder voorkeur tot opname in AZR
Bornem)
4.Indien de patiënt geen ballondilatatie of stenting ondergaan heeft:
-Retour Bornem dezelfde dag na catheterisatie
-Een protocol en een brief met instructies worden meegegeven. Deze zullen bekeken worden
bij terugkomst op de dienst. Indien nodig zal er ook een medicatieaanpassing gebeuren.
5.Indien de patiënt wel een stenting of ballondilatie nodig heeft:
-Retour Bornem dezelfde dag na catheterisatie
-Een protocol en een brief met instructies worden meegegeven. Deze zullen bekeken worden
bij terugkomst op de dienst. Indien nodig zal er ook een medicatieaanpassing
gebeuren. (nakijken DAPT!)
-tele
-Protocols van de catherisatie zullen in C2M geplaatst worden en reeds telefonisch
doorgegeven, zodat mogelijks opstarten van medicatie of aanvragen van mogelijke
onderzoeken reeds kan gebeuren.
6. Nazorg bij terugkomst te Bornem:
Nazorg - Controle van de parameters (pols, bloeddruk) en van verband ter hoogte van de lies of pols
op mogelijke bloedingen
- Bij bloeding: • Drukverband openknippen • Bloedvat afdrukken • Arts verwittigen –
Parametercontrole:
• Bij aankomst • 30 minuten later • één uur later • Daarna tijdens parameterronde indien de
toestand van de patiënt stabiel is
• Bij complicaties: frequentie van controles verhogen
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7.Ontslag: de dag nadien.
Bij mogelijke problemen bij opname of bij vragen kan u steeds terecht op mijn nummer:
0479/101.032.
Met vriendelijke groeten,
Dr Dobbeleir Nadia
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