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Ik ga voor het eerst naar de cardioloog, wat moet ik meenemen?
Onze kliniek kent, net zoals het ziekenhuis, een identificatieplicht; u moet dus een geldig
legitimatiebewijs meenemen en uw zorgpas. De cardioloog neemt graag met u door welke
medicijnen u gebruikt; neemt u dus ook een actueel overzicht van de apotheek mee
waarop alle medicijnen staan die u momenteel gebruikt.
Ik moet voor een onderzoek of behandeling naar het CDC of naar een ziekenhuis,
moet ik stoppen met mijn medicijnen?
Voor sommige ingrepen moet u inderdaad stoppen met uw medicijnen. In onze patiëntenbrochures staat wanneer en met welke medicijnen u moet stoppen. Soms beslist de
cardioloog echter om hier van af te wijken.
De tandarts of mondhygiëniste heeft gezegd dat ik antibiotica moet gebruiken voor
een ingreep.
Endocarditis profylaxe is preventieve toediening van antibiotica aan patiënten met
bepaalde hartafwijkingen. Alleen bij hoog-risicopatiënten die hoog risico-ingrepen
ondergaan wegen de voordelen van endocarditisprofylaxe op tegen de nadelen. Bij
tandheelkundige behandelingen schrijven wij voor volwassenen met een hoog-risico de
volgende antibiotica uit: 30-60 minuten voor de ingreep eenmalig oraal 2 gram amoxicilline
of clindamycine 600 mg bij overgevoeligheid voor penicilline of als u in de 7 dagen voor de
ingreep met penicilline al bent behandeld geweest.
Als ik een tand moet laten trekken moet ik dan stoppen met de bloedverdunners?
Deze vraag kan uw tandarts beantwoorden. Hij kan desgewenst contact opnemen met uw
cardioloog.
Ik heb van de apotheek een andere verpakking gekregen dan voorheen, heb ik nu
wel de juiste medicijnen?
Medicijnen bevatten een werkzame stof. Deze werkzame stof wordt door verschillende
fabrikanten verwerkt in medicijnen. Het kan dus gebeuren dat u een medicijn krijgt met
een andere naam of een medicijn dat er anders uitziet dan u gewend bent. Uw apotheek
kan u vertellen of de medicijnen die u heeft gekregen de juiste zijn.
Mijn medicijnen zijn op, hoe vraag ik een herhaalrecept aan?
Dat kunt u telefonisch 088-5002000 (of via email info@hartkliniek.com) aanvragen.
Belangrijk hierbij is dat u exact de namen vermeldt van de medicijnen waar het om gaat en
bij welke apotheek u deze medicatie ophaalt. Herhaalrecepten worden eventueel gefaxt
naar uw apotheek.
Ik heb zelf mijn bloeddruk gemeten en deze is hoger dan de vorige keer, moet ik nu
direct naar de cardioloog?

Wanneer uw bloeddruk eenmalig of enkele malen hoger is, hoeft u zich niet direct
ongerust te maken. Wanneer uw bloeddruk gedurende meerdere dagen tot weken
verhoogd blijft, kunt u contact opnemen met uw huisarts.
Wanneer is mijn bloeddruk te hoog?
Bij een bovendruk geregeld hoger dan 140 mmHg en/of een onderdruk hoger dan 90
mmHg spreekt men van een te hoge bloeddruk. Bent u 60 jaar of ouder dan mag de
bovendruk 160 mmHg zijn. De bloeddruk moet bij drie metingen na elkaar en op meerdere
momenten gemeten te hoog zijn. In de ochtend en avond is de bloeddruk meestal wat
lager dan ’s middags. De bloeddruk verandert of schommelt ook door bewegen, sporten,
emoties, stil zitten of op bed liggen.
Ik heb een hartinfarct of een dotteroperatie gehad, mag ik naar de sauna?
Dit is afhankelijk van uw situatie. U kunt deze vraag bij uw volgende polikliniekbezoek
bespreken met uw cardioloog.
Ik ben gedotterd, mag ik vliegen? Mag ik naar de bergen op vakantie?
Dit is afhankelijk van uw situatie. U kunt deze vraag bij uw volgende polikliniekbezoek
bespreken met uw cardioloog.
Ik moet mijn vakantie annuleren wegens ziekte. Hoe moet dat?
Wanneer u uw vakantie moet afzeggen door ziekte van uzelf of een naaste, kunt u een
schadeclaim indienen bij uw verzekering, als u een annuleringsverzekering hebt. U kunt
zelf op het schadeformulier aangeven wat de medische reden voor de annulering is. U
wordt gevraagd om op het formulier de naam van uw cardioloog op te geven. De medisch
adviseur van de verzekering kan desgewenst een schriftelijk verzoek indienen bij onze
cardioloog voor nadere medische informatie.
Wie moet ik bellen bij klachten?
Indien u acute, heftige klachten hebt van bijvoorbeeld pijn op de borst of kortademigheid
kunt u het beste direct contact opnemen met 112. Bij bekende hartritmestoornissen kunt u
HartKliniek vragen om raad: 088-5002000. In andere gevallen kunt u het beste contact
opnemen met uw huisarts voor advies.

