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Beste student, 
  
Welkom in het AZ Maria Middelares ziekenhuis. 
  
Binnenkort kom je bij ons op stage op de dienst hartkatheterisatie. 
 
In deze brochure trachten we jou op een interactieve wijze een zo goed mogelijk beeld te schetsen 
van het reilen en zeilen op onze dienst.  
  
We wensen je een leerrijke periode toe, waar je met veel voldoening op kan terugblikken. 
  
 
  
  
Verpleegkundig team hartkatheterisatie  
  
Tonny Van Hecke, hoofdverpleegkundige 
Karen Panis, adjunct-hoofdverpleegkundige 
 

 

 

 

 

 

Deze brochure werd opgemaakt door Tine Van Oost, verpleegkundige op de hartkatheterisatie,  

bij vragen of opmerkingen kan je steeds bij haar terecht. 

 

Bekijk hier het introductiefilmpje van het AZ 

Maria Middelares ziekenhuis. 
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Waar kan je ons vinden? 

Je kan onze dienst vinden op de 1e etage, Gate E, E103.  

Op je eerste stagedag mag je je om 8u30 aanmelden aan het meldpunt van het hartcentrum. 

Bij ons kan je niet zomaar binnenwandelen. De toegang tot de dienst is beveiligd voor personen vreemd aan 
de dienst. De verschillende zones (kritisch, niet-kritisch) van het complex worden visueel kenbaar gemaakt.  
De dienst hartkatheterisatie is een “gesloten” eenheid. De toegangsdeuren zijn dicht en kunnen enkel  
geopend worden met je badge. 
 
Het betreden van de dienst is enkel toegelaten voor gemachtigde personen: cardiologen, anesthesisten,  
verpleegkundigen, schoonmaakpersoneel en biotechniekers. 
 
De activiteiten die uitgevoerd worden door secretaressen, apotheek, labo en logistiek personeel die verband 
houden met de dienst hartkatheterisatie, moeten afgehandeld worden in de niet-kritische zone. Voorbeelden 
van deze activiteiten zijn het afleveren van medicatie en (steriel) materiaal. 
 
Personen die incidenteel de dienst hartkatheterisatie dienen te betreden: huisartsen, specialisten, stagiaires, 
assistenten, verpleegkundigen, externe techniekers, moeten zich aanmelden en worden  
in bepaalde casuïstieken geregistreerd in het logboek. 
 

Algemene Afspraken. 

 

 ‘Kritische’- en ‘niet-kritische’ zone. 

De niet-kritische zone: alle andere vertrekken 
 Cardiologisch dagziekenhuis (= voorbereidingsruimte) 
 Centrale gang 
 Protocolleerruimte 
 Berging 
 Utility 
 Kleedruimte artsen/ toiletten 
 
De kritische zone: de zalen hartkatheterisatie: zaal ‘Xavier’ (A) en zaal ‘Jacques’ (B) 

 Kledijvoorschriften 

Onze afdeling volgt binnen het ziekenhuis de regels van het operatie-

kwartier.  De verpleegkundigen en artsen zijn gekleed in blauwe werkkledij. 

Onder je pakje mag je eventueel een t-shirt dragen waarvan de mouwen niet 

langer mogen zijn dan deze van de werkkledij. Kledij dien je te halen in de 

kleding uitgifte automaat (KUA) met je persoonlijk badge. 

Draag gesloten schoenen onder je werkkledij, best afwasbaar. 

Anders dan in het operatiekwartier is het dragen van een muts en  

mondmasker niet steeds verplicht. Je draagt een masker en muts wanneer je 

steriel staat tijdens eender welke procedure. Als omloop verpleegkundige is 

dit enkel verplicht tijdens device-implantaties (PM, ICD, SICD, CRT-P, CRT-D), 

PFO, ASD, sluiting LAA, TAVI en PTAV. 
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 Ioniserende straling 

Aangezien onze dienst werkt met RX-stralen dien je, ook als stu-

dent, een dosismeter te dragen tijdens de werkuren. Deze zal je op 

de onthaalavond ontvangen en dien je gedurende je gehele  

stageperiode te dragen op borsthoogte, gefixeerd aan je blauw 

pakje. Tijdens procedures is dit dus ONDER je loodschort. 

 

 Bescherming tegen ioniserende straling 

Tijdens procedures in onze zalen dien je jezelf steeds te beschermen tegen RX-stralen. 

Het dragen van een loodschort en schilklierkraag is hiervoor verplicht. Ook zijn er 

loodbrillen op dienst aanwezig die gebruikt mogen worden. 

 

 

 

 

 

 

 Handhygiëne voorschriften 

Handhygiëne voorschriften dienen hier, net als in de rest van het ziekenhuis, ook nageleefd te worden.  

Korte en propere nagels, niet gelakt. Geen juwelen, geen uurwerken.   
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Dagziekenhuis cardiologie. 

 

De voorbereiding en nazorg gebeuren voor het merendeel van onze patiënten op het cardiologisch dagzieken-

huis. Deze dienst bevindt zich tegenover de hartkatheterisatiezalen.  

Tijdens je stage zal je ook de kans krijgen hier een (deel van) een dag mee te volgen.  

Het dagziekenhuis bestaat uit 6 bedden. Daarnaast is er de lounge met vier comfortabele zetels waar patiën-

ten tijdens hun nazorg plaats in kunnen nemen. Verder zijn er nog gewone stoelen want deze lounge dient 

tevens als wachtzaal voordat hen één van de zes bed wordt toegewezen. 

 

De voorbereiding bestaat uit het afnemen van de anamnese, het nemen van een EKG, het plaatsen van een 

perifeer infuus en eventueel een bloedafname. Zo nodig gaat de patiënt van hieruit ook nog naar de dienst 

radiologie voor een RX thorax.  

 

Ook de nazorg van de patiënten gebeurt op het cardiologisch dagziekenhuis. Bij een radialisprocedure met 

normale bevindingen of wanneer er geen behandeling werd uitgevoerd, mag de patiënt meestal nog dezelfde 

dag naar huis. De verpleegkundige van het dagziekenhuis volgt de parameters op en laat de patiënt plaatsne-

men in de lounge als zijn toestand het toelaat. In de lounge wordt het TR bandje verder gelost.   

Heeft de patiënt één of meerdere stents (PCI) gekregen dan wordt er steeds een EKG genomen. De patiënten 

worden gemonitord op het dagziekenhuis tot ze naar een kamer met telemetrie kunnen.  

Op het dagziekenhuis worden de kamers voor opname en het transport naar andere ziekenhuizen geregeld.  
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Met welke onderzoeken, behandelingen en pathologiën zal jij vooral in aanraking komen? 

 Coronarografie. 

Een coronarografie is een onderzoek waarbij een katheter via de slagaders naar het hart wordt opgeschoven. 
Met behulp van contraststof en röntgenstralen is het mogelijk de kransslagaders bestudeerd worden. Een slech-
te doorstroming veroorzaakt een zuurstoftekort in het hart. Een diagnostische coronarografie 
(linkskatheterisatie) wordt uitgevoerd bij vermoeden van coronair lijden.  Het onderzoek kan worden uitgevoerd 
via verschillende toegangswegen: via de arteria radialis, de arteria femoralis of de arteria brachialis.   

Video Angiography  

(www.blausen.com) 

 Rechtskatheterisatie 

Een aanvullend onderzoek (meestal gebeurt dit in combinatie met 
een coronarografie) is het meten van de bloeddrukken op verschillen-
de plaatsen in het hart (rechteratrium, rechterventrikel, arteria pul-
monalis en wiggedruk). Dit doen we met een Swan Ganz catheter. 
Het geeft de arts informatie over de kracht van het rechterhartdeel en 
de weerstand die het moet overwinnen om het bloed door de longen 
te laten circuleren.  

Soms nemen we tijdens het onderzoek op verschillende plaatsen in 
het hart en in de longslagaders kleine bloedstalen 
(bloedgassen, saturatiemetingen). Deze resulta-
ten kunnen uitsluitsel geven over eventuele ver-
bindingen tussen het aderlijke en slagaderlijke 
systeem of tussen het linker- en rechterdeel van 
het hart. 

 

Animatievideo: Swan Ganz 

(Edwards Lifesciences Clinical 

Education) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiRlcnqtYrnAhXBZ1AKHUgeBGwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fclinicalgate.com%2Fadvanced-cardiopulmonary-monitoring%2F&psig=AOvVaw0hgW-qFzOHdvX_mIaTwC5x&ust=1579341805995783
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 Percutane Coronaire Interventie (PCI) 

PCI is de algemene naam voor het behandelen van vernauwingen of verstoppingen in de kransslagaders. Dit 

kan aansluitend op de coronarografie gebeuren of in tweede tijd. De behandeling van vernauwingen of  

verstoppingen bestaat uit het dilateren (openblazen) van de vernauwing of verstopping met een ballon en na-

dien het plaatsen van een stent. Soms kiest de arts voor ‘direct stenting’, hierbij wordt er geen prédilatatie  

uitgevoerd met een ballon maar zoals het woord het zegt, direct een stent geplaatst. Ook postdilatatie,  

het blazen met een ballon om de stent na plaatsing te optimaliseren, is een term die je bij ons vaak zal horen. 

Video Angioplasty  

(www.blausen.com) 

Een stent is een ‘klein’ metalen, buisvormig ‘veertje’ en bestaat in aller-

lei diameters en lengtes. De stents bevatten medicatie en worden DRUG 

ELUTING stents (DES) genoemd, deze zijn standaard keuze. Een stent 

zonder medicatie noemen we een BARE METAL stent (BMS).  
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 Acuut coronair syndroom 

Een acuut myocardinfarct  wordt veroorzaakt door een verstopping van één van de kransslagaders. Deze ver-

stopping dient zo snel mogelijk geopend te worden. Hoe langer de bloeddoorstroming gestoord is, hoe groter 

de kans op onomkeerbaar afsterven van hartspierweefsel ten gevolge van zuurstoftekort.    

Hier kunnen we twee belangrijke varianten beschouwen. STEMI, een acuut myocardinfarct met ST-segment 

heffing en NON-STEMI, zonder ST-segment heffing. Beide varianten hebben voornamelijk een verschil in snel-

heid van behandeling in het cathlab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de acute fase van een STEMI dient de afgesloten kransslagader zo snel mogelijk 

terug open gemaakt te worden. Na de diagnostische hartkatheterisatie kan men de 

kransslagaders openen of dilateren. Hoe sneller de hartkatheterisatie gebeurt na het 

begin van de klachten hoe beter het uiteindelijke resultaat (want hoe minder hart-

spier afsterft).  

Belangrijk hierbij is de ‘door-to-balloon time’, dit is de tijd van het nemen van 

een EKG (het stellen van de diagnose) tot het ’plaatsen van een guidewire’ in het 

aangetaste bloedvat. Deze tijd moet idealiter minder dan 60 minuten zijn. 

Een aanpassing van de leefgewoonte: niet roken, gezonde voeding, voldoende bewegen,… is belangrijk in de 

nabehandeling.  

Al deze aspecten komen tot uiting in het hartrevalidatie programma, die wordt aangeboden na een hartinfarct. 

 

Er zal steeds medicatie worden opgestart, met onder andere: Bloedverdunners (antiplaquetaire middelen),  

Cholesterolverlagende middelen, Bètablokkers, Calciumantagonisten, ACE-inhibitoren... 

 

Video myocardial infarction  

(www.blausen.com) 

http://www.hartcentrum.be/nl/pati%C3%ABnten/cardiale-revalidatie
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Op deze afbeeldingen zie je het ge-

bruik van Proglide®. Bij dit systeem 

wordt onderhuids een hechting ge-

maakt waardoor het bloedvat terug 

gesloten kan worden. 

Wat na de procedure? 

Als de procedure teneinde is moet de sheat verwijderd en de toegangspoort gesloten worden.  

Bij radialisprocedures is dit met een compressiebandje (TR-bandje).  

Bij procedures via de lies wordt er manueel afgedrukt OF een sluitsysteem geplaatst. 

 

 

 Radialisbandje 

Indien de coronarografie gebeurde via de arteria radialis wordt de punc-

tieplaats afgeduwd dmv een polsbandje. Dit bandje bevat een ballon, op-

geblazen met lucht, om de slagader af te duwen. Vanaf een afgesproken 

tijdstip mag het ballonnetje gelost worden tot het bandje los is. 

 

 Dauerbinde (Lastodur®) 

Na een femoralisprocedure wordt de arteria femoralis manueel afgedrukt. Nadien krijgt de patiënt een druk-

kend verband aan en heeft de patiënt 24 uur bedrust. Ook na het plaatsen van een sluitsysteem (Proglide® en 

angioseal®) dient een dauerbinde aangebracht te worden. Bedrust is na gebruik van deze systemen is 4 à 6uur. 

Op deze afbeelding zie je het 

plaatsen van een angioseal®. 

Dit is een collageen ‘propje’ 

dat aangetrokken wordt door 

de opening in het bloedvat. Dit 

propje verdwijnt vanzelf na 90 
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Welke procedures worden bij ons nog uitgevoerd? 

 

 Elektrofysiologisch onderzoek 

Ritmestoornissen kunnen zowel een trage als een snelle hartslag veroorzaken. Ze gaan vaak gepaard met 

klachten van hartkloppingen, duizeligheid, pijn op de borst, kortademigheid of zelfs bewustzijnsverlies.  

Met behulp van een elektrofysiologisch onderzoek kan de arts hartritmestoornissen opsporen. Om dit moge-

lijk te maken zullen we de ritmestoornis proberen uit te lokken met behulp van elektrische impulsen en/of 

medicatie. Aansluitend op het EFO-onderzoek kan de arts een ablatie uitvoeren van de ritmestoornis. 

 Pulmonaal Venen Isolatie 

Een pulmonale venen isolatie is een vorm van ablatie ter behandeling van voorkamerfibrillatie. Door middel 

van een speciale katheter worden de longaders elektrisch geïsoleerd van de rest van het hart. Op die manier 

worden de prikkels die de ritmestoornis veroorzaken, tegengehouden. De behandeling vind plaats in de linker 

voorkamer. Onder begeleiding van transoesofagale echo wordt een transseptale punctie uitgevoerd. Met 

behulp van röntgenstralen, CARTO® beeldvorming en op basis van de scan worden de longaders in  

3-dimensioneel perspectief elektrisch geïsoleerd van de rest van het hart. Dit gebeurt door kleine brandpun-

ten aan te brengen met de ablatiekatheter of door bevriezen met een ballonkatheter  

 

Cryo-ablatie 

Isolatie van de pulmonaal venen 

dmv bevriezing met ballon 

Smarttouch katheter 

Isolatie van de pulmonaal venen 

dmv ablatie 

Bekijk hier een animatie video 

Succesvolle behandeling is te verwachten bij 60-90% van de patiënten, 
afhankelijk van de presentatie van de ritmestoornis. Bij 20% van de  
patiënten is hiervoor een tweede behandeling nodig. De kans op een  
blijvend stabiel sinusritme is afhankelijk van verschillende factoren.  

Het behoud van normale hartslag na ablatie is het grootst bij jonge patiën-
ten met kortdurende episodes van voorkamerfibrillatie, die geen structu-
reel hartlijden vertonen en die recent voor het eerst voorkamerfibrillatie 
doormaakten.  

De kans op een blijvend succes neemt af met de leeftijd, met de duur van 
de ritmestoornis, met voorafgaande cardioversies, met structurele  
hartafwijkingen en met de tijd die is verlopen sinds de eerste episode van 
voorkamerfibrillatie. 
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 Pacemakerimplantatie (PM) 

Een pacemaker is een klein toestel dat de werking van de zieke sinusknoop 

en/of AV-knoop overneemt, die in principe voor een normale prikkel en 

geleiding van het hartritme moeten zorgen. Door het plaatsen van een pa-

cemaker zal het hart weer in het normale tempo en ritme pompen. Elke 

pacemaker bestaat uit twee delen: een puls generator (computer + batte-

rij), die stimulatieprikkels afgeeft, verbonden met één of meerdere elektro-

den die deze prikkels naar het hart geleiden. Diezelfde elektroden voeren 

ook signalen vanuit het hart terug naar de pacemaker. Door die signalen te “lezen” controleert de pacemaker de 

hartwerking en reageert hij vervolgens op de juiste manier. De elektrodetip zit in de hartspier vast door middel 

van vleugeltjes of een schroefje. De batterij van een pacemaker heeft een levensduur van acht à vijftien jaar, 

afhankelijk van het type toestel, de hoeveelheid en de intensiteit waarmee ze moet stimuleren. Een pacemaker-

implantatie gebeurt onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 1 uur. De dag na implantatie krijgt de pati-

ënt een RX thorax ter controle van de leads en is er nog een pacemakercontrole op de poli cardiologie. 

Pacemaker met 1 lead in het rechterventrikel Pacemaker met 2 leads: in het rechter-
atrium en in het rechterventrikel 

 Implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) implantatie. 

Een defibrillator of ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) is een kleine com-

puter die het elektrisch functioneren van het hart continu controleert en elektrische 

therapie toedient wanneer dat vereist is. Elke defibrillator bestaat uit een pulsgene-

rator (computer + batterij) die elektrische prikkels afgeeft om een trage hartslag op 

te vangen of stroomstoten (schokken) afgeeft om een zeer snelle hartslag te stop-

pen (ventrikelfibrillatie of ventrikeltachycardie). En één of meerder elektroden die 

deze prikkels naar het hart geleiden. De elektroden vormen de verbinding tussen de ICD en het hart en hebben 

een dubbele functie: via de elektroden wordt voortdurend een elektrocardiogram doorgestuurd.  

De ICD kijkt vervolgens of er een ritmestoornis optreedt die 

behandeld dient te worden. Via diezelfde elektroden kan 

dan een elektrische therapie toegediend worden. De elek-

trodetip zit in de hartspier vast door middel van vleugeltjes 

of een schroef. De batterij van een defibrillator heeft een 

gemiddelde levensduur van zeven tot dertien jaar, afhanke-

lijk van de mate van verbruik door stimulatie of afgeven 

van stroomstoten. Na plaatsing wordt het toestel ook ge-

test. Hiervoor gaat de patiënt kort even in slaap.  
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 Subcutane implanteerbare cardioverter defibrillator. (S-ICD) 

Een subcutane defibrillator of S-ICD is een kleine computer die het elektrisch 

functioneren van het hart continu controleert en elektrische therapie, een 

shock, toedient, wanneer dit nodig is. Een subcutane defibrillator bestaat uit een 

pulsgenerator (computer + batterij) en één elektrode die de shock afgeeft. Deze 

elektrode wordt niet via de bloedbaan in het hart gebracht zoals bij een gewone 

defibrillator, maar deze wordt onderhuids op het borstbeen geplaatst. De gene-

rator wordt op de linkerzijde van de borstkast geplaatst. De elektrode controleert continu het hartritme en 

kijkt vervolgens of er een levensbedreigende ritmestoornis optreedt die behandeld moet worden met een 

shock. De batterij van een subcutane defibrillator heeft een gemiddelde levensduur van zeven jaar,  

afhankelijk van het aantal energiestoten (shocks) dat hij moet afgeven. De arts beslist welk soort defibrillator 

geschikt is voor de patiënt. 

 Cardiale resynchronisatie therapie (CRT) 

Cardiale Resynchronisatie therapie is aangewezen wanneer linker en rechter ka-

mer (ventrikel) niet meer gelijktijdig samen trekken. Door het plaatsen van een 

pacemaker (CRT-P) of defibrillator (CRT-D) met een extra draadje naar de linker 

kamer kunnen de rechter en linker harthelft gelijktijdig tot samentrekken gesti-

muleerd worden. Dit zorgt voor betere spierkracht. Op langere termijn kan het 

uitgezette hart zelfs opnieuw inkrimpen tot normale dimensies. De plaatsing van 

een CRT toestel gebeurd onder volledige anesthesie en duurt 1.5 à 2uur. Indien 

het gaat om een CRT-D toestel dan wordt dit ook getest op het einde van de  

procedure. 

Animatievideo plaatsing S-ICD 

(clarksville online) 

Animatievideo: 

CRT (Biotronik) 
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 Percutane Transluminele Aortaklep Valvuloplastie (PTAV) 

Bij deze procedure wordt met een ballondilatatie de vernauwing van de aorta-

klep, één van de hartkleppen, verholpen. Een vernauwing van deze hartklep, een 

aortaklepstenose, ontstaat door verkalking. De klachten bestaan vaak uit een 

benauwd gevoel bij inspanning en kortademigheid. Via een buisje in de slagader 

wordt een stijve voerdraad doorheen de vernauwde hartklep gebracht. Vervol-

gens wordt een ballon opgevoerd om de hartklep open te blazen. Tijdens het op-

blazen van deze ballon zal het hartritme door middel van de tijdelijke pacemaker 

versneld worden. De patiënt kan hierbij hartkloppingen en duizeligheid gewaar-

worden. Deze procedure gebeurt onder plaatselijke verdoving. Een ballondilatatie van de aortaklep geeft geen 

blijvend resultaat en wordt bijvoorbeeld overwogen als tijdelijke behandeling bij herhaaldelijk hartfalen door 

een ernstige aortaklepstenose of als overbruggingstherapie naar een definitieve therapie zijnde chirurgische 

klepvervanging (AVR) of cathetergeleide klepvervanging (TAVI). 

Animatie ballondilatatie  

 Transcatheter Aortaklepimplantatie (TAVI) 

Deze procedure, ook wel cathetergeleide klepvervanging genoemd, kan zowel onder volledige verdoving als 

bij bewustzijn gebeuren. Voor deze wijze behandelen wordt meestal gekozen indien het operatieve risico van 

de patiënt te hoog is. De voorbereiding van deze procedure gebeurt op de afdeling. Na de procedure gaat de 

patiënt naar de hartbewaking of intensieve zorgen.  Tijdens deze procedure wordt steeds gestart met een 

PTAV (zie hierboven). Nadien wordt pas de definitieve klep geplaatst. Soms is het nodig ook na te dilateren 

met een ballon. Bij sommige patiënten wordt er via een buisje in de polsslagader (arteria radialis) ook een 

Sentinel® device geplaatst. Deze dient om de patiënt te beschermen tegen CVA of TIA ten gevolge van  

kalkbrokjes die loskomen bij het balloneren in de verkalkte klep. 

 

Animatie aortaklepimplantatie 

(Medtronic) 
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 Atrium septum defect (ASD), patent foramen ovale (PFO) sluiting.  

Het hart is opgebouwd uit 4 delen, twee voorkamers en twee kamers. Tussen de twee voorkamers ligt een 

tussenschot, het atriaal septum. Van bij de geboorte is hier een klein gaatje in aanwezig , normaliter sluit dit 

vanzelf. Echter kan het soms gebeuren dat dit nog steeds aanwezig is op volwassen leeftijd, hierdoor blijft er 

een abnormale verbinding bestaan tussen het linker en rechter atrium. Dit wordt een atrium septum defect 

(ASD) genoemd.  

Bij een patent foramen ovale (PFO) bestaat er een defect in de wand tussen de rechter en linker voorkamer.  

In vergelijking met een ASD is er echter geen sprake van een gaatje, maar van een tunnelvormige verbinding 

tussen de linker en rechterkant. Deze tunnel wordt gevormd door twee losse vliesjes die tegen elkaar liggen. 

Bij een PFO kan er geen bloed van de linkerkant naar de rechterkant, wat bij een ASD wel het geval is.  

Door de hogere druk aan de linkerkant worden de twee vliesjes zo tegen elkaar gedrukt, dat er geen bloed van 

links naar rechts kan. Er kan wel bloed van rechts naar links gepompt worden, door het tunneltje heen.  

Het probleem is dan dat er zuurstofarm bloed in de linkerkant van het hart terechtkomt. Dit vermengt zich 

met het zuurstofrijke bloed dat van de longen komt en zal in het lichaam gepompt worden. Het lichaam krijgt 

dus minder zuurstof toegevoerd dan het normaal had moeten krijgen. Ook hier kan het tunneltje chirurgisch 

of percutaan gesloten worden.  

Een ASD en een PFO worden percutaan op dezelfde manier gesloten dmv het plaatsen van ‘een closure-

device’ (een soort dubbel parapluutje).   

PFO ASD 

Video Amplatzer® Abbot Closure Devices 

https://www.hartcentrumhasselt.be/patient/hartziekten/defecten-tussen-voorkamers--asd---pfo/atrium-septum-defect--asd
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 Linker hartoor sluiting (LAA). 

Het linker hartoortje ook wel left atrial appedage (LAA) genoemd, is een kleine uitstulping van de voorkamer 
van het hart zonder essentiële functie. Tijdens ritmestoornissen zoals voorkamerfibrillatie kunnen hierin 
bloedklonters gevormd worden. Deze bloedklonters kunnen gevaarlijk zijn en bijvoorbeeld een CVA of TIA 
veroorzaken. Bloedklonters kunnen vermeden worden door het nemen van bloedverdunners. Wanneer dit 
niet mogelijk (bijvoorbeeld door verhoogd bloedingsrisico) of onvoldoende effectief is kan met ook opteren 
om het hartoortje te sluiten. Dit gebeurt percutaan, door het plaatsen van ‘een closure device’. 

 Cardioversie. 

Met een elektrische cardioversie willen we een ritmestoornis (voorkamerfibrillatie of voorkamer-

flutter) stoppen en omzetten in een normaal regelmatig ritme (sinusritme). Dit doen we door het  

toedienen van een elektrische stroomstoot terwijl de patiënt kortstondig in slaap gaat.  

Belangrijk hierbij is dat de defibrillator steeds op ‘synchroon’ is ingesteld. (zie foto hieronder) 

 

 

http://www.hartcentrum.be/nl/pati%C3%ABnten/hartziekten/ritmestoornissen
https://www.researchgate.net/figure/Currently-available-left-atrial-appendage-closure-devices-A-and-B-Watchman-device_fig1_266395368
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Studentenbegeleiding. 

 

 Mentor. 

Net zoals bij andere diensten krijg je ook bij ons een mentor toegewezen. Die persoon zal er ook bij zijn 

tijdens evaluatiegesprekken met je stagebegeleiding van de school. Bij ons op dienst zijn Charlotte Roels 

en Jasmien Steenbrugge hiervoor verantwoordelijk. Er wordt zoveel als mogelijk getracht je met één van 

deze twee collega’s te laten samen werken. 

 

 Wat verwachten wij van jou als student? 

Als student neem je je verantwoordelijkheid op om naar je doelstellingen te werken. Je stelt je kritisch op 

en reflecteert over jouw handelen op dienst. 

Je maakt deel uit van ons team en leert de werking van onze onderzoeksafdeling kennen. Als 4e jaars  

bachelor verpleegkundige laten we je focussen op het basisonderzoek van de interventionele cardiologie: 

de diagnostische coronarografie.  

Tegen het einde van je stageperiode verwachten we dat je zowel als omloopverpleegkundige, als steriel 

verpleegkundige een coronarografie kan uitvoeren. Hiervoor zullen we samen met jou tussendoelen  

bepalen.  

 Wat mag jij van ons verwachten? 

We laten je kennis maken met de cardiologische patiënt: Hoe verloopt een consultatie op  

cardiologie? Hoe gebeurt de voorbereiding voor de coronarografie? 

Om een antwoord te krijgen op die vragen, laten we je op je eerste dag  een verpleegkundige 

van de polikliniek volgen.  

Je werkt nadien één dag samen met een verpleegkundige op het cardiologisch dagziekenhuis om 

te weten hoe de voorbereiding en de nazorg van de onderzoeken verloopt. 

Eens je hiermee hebt kennis gemaakt, start je stage op de hartkatheterisatie. 

Elke verpleegkundige zal je zoveel mogelijk betrekken bij de verschillende aspecten  

van de coronarografie. 

We trachten je zo goed mogelijk te begeleiden, om tegemoet te kunnen komen aan de opdracht(en) van 

je school. 

Heb je vragen omdat iets ongekend of onduidelijk is. Laat het weten aan je (begeleidings)

verpleegkundige zodat er hiervoor tijd kan gemaakt worden. 
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Verklarende woordenlijst 

 

PM: Pacemaker 

ICD: Internal cardioverter defibrillator 

SICD: subcutaneous internal cardioverter defibrillator 

CRT –P:  cardiale resynchronisatie therapie met pacemaker functie 

CRT –D: cardiale resynchronisatie therapie met defibrillator functie 

PFO: patent foramen ovale 

ASD: atriaal septum defect 

Sluiting LAA: sluiting left atrial appendage (linker hartoortje) 

PTAV: percutaneous translumlinal aortic valvuloplasty 

TAVI: transcatheter aortic valve implantation 

PVI: pulmonairy vein isolation, pulmonaal vene isolatie 

EFO: electrofysiologisch onderzoek 
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Ook werken in AZ Maria Middelares? 

GezondheidsZorg  met  een Z ie l  

vzw AZ Maria Middelares Tel.: 09 246 46 46 – info@azmmsj.be – www.mariamiddelares.be 
Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent – Fax: 09 246 96 59 

 

http://www.mariamiddelares.be

