I N F O R M ATI E V O O R D E PATI Ë N T

Cardiologie

Mitraclip

Geachte Heer,
Geachte Mevrouw,

Op vraag van uw behandelende arts werd voor u een afspraak gemaakt
voor een Mitraclip procedure.

Wij
verzoeken
u
vriendelijk
om
het
bijgevoegde
informatiedocument
aandachtig
te
lezen
en
het
toestemmingsformulier cardiologie te ondertekenen.
Het informatiedocument kan u schriftelijk bekomen of online raadplegen
via mynexuzhealth. Als patiënt kunt u hier verslagen, afspraken,
facturen, beeldmateriaal en persoonlijke gegevens online raadplegen. Dit
is terug te vinden op www.olvz.be, u bent patiënt aanklikken en
nadien via mijn dossier.

Met de meeste hoogachting,

Cardiologisch team
OLVZ Ziekenhuis Aalst
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Waarom deze ingreep plannen?
Als de mitralisklep een lekkage heeft, stroomt het bloed bij het
samentrekken van het hart, terug van de linker kamer naar de linker
voorkamer.
Dit kan verholpen worden door het plaatsen van een Mitraclip. Deze
procedure biedt een goed alternatief aan patiënten waarbij een
openhartoperatie te risicovol is.
De Mitraclip is een soort nietje dat ervoor zorgt dat de mitralisklep beter
sluit.
Het bestaat uit twee metalen armpjes met een kunststof bekleding.
Onder deze armpjes zitten haakjes waarmee ze op de twee
mitralisklepblaadjes vastgemaakt kunnen worden. Door middel van deze
haakjes kunnen de klepblaadjes naar elkaar toe getrokken worden. Dit
zorgt ervoor dat de mitralisklep beter sluit en helpt zo de normale
bloedstroming weer te herstellen.
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1.

Voor de opname

Mag ik mijn thuismedicatie innemen?
De meeste medicatie kan u gewoon verder nemen.
Vooraf te stoppen medicatie:
Antistollingsmedicatie:


Marcoumar, Marevan of Sintrom dient u 7 dagen voor de ingreep
te stoppen en uw huisarts hiervan verwittigen. Intussen schakelt u
over op spuitjes. De dag van opname, worden deze gestopt.
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Pradaxa of Xarelto, Eliquis, Lixiana worden gestopt 2 dagen voor
de ingreep.



Diabetesmedicatie:
Metformax, Glucophage, insuline, … dit wordt door de afdeling
cardiologie opgevolgd.



Aspirine, Asaflow, Plavix, Brilique en Effient zijn geen
antistolling en dienen niet gestopt te worden.
Bij twijfel kan u steeds telefonisch contact opnemen met uw huisarts
of behandelende cardioloog.

2.

Dag van opname

De dag voor de ingreep wordt u opgenomen.
Wat neemt u mee naar ziekenhuis?


Identiteitskaart.



Bloedgroepkaart.



Ondertekend toestemmingsformulier.



Medicatieoverzicht en uw thuismedicatie voor 1 dag.



Contactgegevens van uw contactpersonen.

U laat zich inschrijven aan de balie in de centrale inkomhal op X-2. Daar
zegt men u op welke afdeling u wordt opgenomen. Na aankomst op de
afdeling, wordt u een kamer toegewezen en volgt er
een
opnamegesprek met een verpleegkundige. Er wordt u kort uitgelegd wat
er gaat gebeuren.
Vanaf 24u dient u nuchter te blijven voor de geplande ingreep de
volgende dag.
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Procedure
De ingreep vindt plaats op de hartkatheterisatie afdeling.
Tijdens de procedure werken de anesthesist, de interventiecardioloog, de
cardiovasculaire chirurg en echografist samen.
U wordt geïnstalleerd op de onderzoekstafel. Om de vitale parameters te
monitoren, worden een bloeddrukmeter en een ECG bevestigd.
De anesthesist zal u in slaap brengen. (Van zodra u onder narcose bent,
wordt er een sonde in de blaas gebracht).
Daarna kan de ingreep van start gaan.
In de lies wordt de liesader
aangeprikt en een buisje ingebracht.
Via dit buisje wordt de katheter
opgeschoven tot in de linker
voorkamer . Daarna wordt de clip ter
hoogte
van
de
mitralisklep
gepositioneerd.

Met behulp van echobeelden wordt de clip geplaatst. Indien nodig,
kunnen er meerdere clips geplaatst worden.
Na het plaatsen van de clip, wordt het finale resultaat gecontroleerd met
echografie.
Nadien wordt de aanprikplaats gesloten met een hechting.

U wordt wakker gemaakt en naar Intensieve Zorgen gebracht waar u
gedurende 24u zal verblijven.
Daarna wordt u terug naar de kamer van opname gebracht. Hier zal u
enkele dagen verblijven tot de dokter u kan ontslaan. In die tijd zullen er
nog enkele controle onderzoeken gebeuren.
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3.

Mogelijke risico’s:

Tijdens of na de ingreep kunnen er complicaties optreden.


Allergische reactie voor verdovingsmiddelen of geneesmiddelen



Bloeding



Beschadiging van de bloedvaten



Beroerte of hartaanval



Noodzaak tot openhartoperatie



Overlijden

4.

Ontslag:

Voor ontslag komt de cardioloog en de hartchirurg nog langs.
U zal ook de nodige documenten meekrijgen wat betreft het
medicatiebeleid en de verdere opvolging.

Bij vragen kan u steeds terecht op volgende nummer secretariaat
Cathlab: 053/72.48.28
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Contactgegevens
Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst
Tel: 053 72 44 33
Cardiologie.aalst@olvz-aalst.be
Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse
Tel: 02 300 63 37
Cardiologie.asse@olvz-aalst.be
Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove
Tel: 054 31 20 63
Cardiologie.ninove@olvz-aalst.be


Noodsituatie na
ontslag uit het
ziekenhuis?


Bel uw huisarts of
huisarts van wacht



Zo nodig bel 100

www.hartcentrumaalst.be
www.olvz.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van
algemene aard en is bedoeld om u een
globaal beeld te geven van de zorg en
voorlichting die u kunt verwachten. In iedere
situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere
adviezen of procedures van toepassing zijn.
Deze brochure vervangt dus niet de
informatie die u van uw behandelend arts
reeds kreeg en die rekening houdt met uw
specifieke toestand. Zijn er na het lezen van
deze brochure nog vragen schrijf deze
eventueel op en bespreek ze in ieder geval
met uw behandelend arts.
Versie 15/06/2020
Goedgekeurd door Kristien Croeckaert
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