
Inleiding 
Binnenkort ondergaat u een hartcatheterisatie 
of Dotterbehandeling (PTCA) in het 
Academisch Medisch Centrum (AMC). In deze 
folder vindt u een aantal belangrijke 
aandachtspunten. Graag deze folder goed 
bewaren. 
 
Adres AMC 

Meibergdreef 9 
1105 AZ  Amsterdam Zuidoost 

 
Afspraak hartcatheterisatie 
Datum:   
Tijd:  
 
Aanmelden in het AMC 

• Op dinsdag kunt u zich aanmelden op de 
afdeling G3 Zuid-short stay 
cardiothoracale chirurgie. 

• Op woensdag kunt u zich aanmelden op 
de afdeling F3 Zuid-short stay 
cardiologie. 

 
Voor een plattegrond, zie de laatste pagina 
van deze folder. 
 
Voorzorgsmaatregelen 

• Beide liezen moeten onthaard worden. Bij 
voorkeur met een tondeuse, vanwege de 
kleinere kans op infectie. Gebruikt u een 
scheermesje, dan graag zo kort mogelijk 
voor de ingreep scheren.’ 

• Onderstaand staat voor u aangegeven 
welke van uw medicijnen u moet stoppen of 
veranderen voor de catheterisatie. 

• U mag voor het onderzoek een licht ontbijt 
gebruiken een kop thee met een beschuit. 
’s Ochtends kunt u uw medicijnen gewoon 
innemen met een beetje water. 

• Neemt u niet veel geld of andere 
kostbaarheden mee naar het AMC. 

• Voor de opname in Ziekenhuis Amstelland 
neemt u nachtkleding, pantoffels, 
toiletspullen en evt. een ochtendjas mee. 

Hartcatheterisatie of Dotterbehandeling  
in het AMC 

Handdoeken en washandjes zijn 
beschikbaar. 

• Gaarne ook de medicijnen meenemen naar 
het ziekenhuis die u gebruikt. 

 
Opname 
U wordt in principe voor één nacht 
opgenomen. Vanuit het AMC gaat u na de 
ingreep met de ambulance naar Ziekenhuis 
Amstelland. Na de behandeling heeft u een 
drukverband in de lies. Na het verwijderen van 
dit verband en controle van uw lies kunt u uit 
bed. In principe kunt u, in overleg met de 
cardioloog, de volgende ochtend naar huis. 
Soms wordt men via de pols gecatheteriseerd 
of gedotterd en kan men dezelfde dag naar 
huis. 
 
Ontslag 
Het advies is dat u zich laat ophalen uit het 
Amstelland ziekenhuis. Wanneer u bent 
geholpen via de pols en u mag dezelfde dag 
naar huis is het verstandig dat er in de avond 
en nacht iemand in uw directe nabijheid 
aanwezig is voor het geval u hulp nodig heeft. 
De 1e 24 uur mag u de pols niet gebruiken. 
Het advies is ook om de 1e 48 uur rustig aan 
te doen met de pols. Met betrekking tot de lies 
is het advies om de 1e 48 uur het rustig aan 
te doen. Zowel als u via de lies als via de pols 
bent geholpen mag u veiligheidshalve de 
eerste 5 dagen niet autorijden. 
 
Vragen en opmerkingen 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog 
vragen, dan kunt u die stellen aan uw 
cardioloog of aan de assistente. 
Telefoonnummer Poli Cardiologie: 020 – 755 
7005. 

Patiënteninformatie 

www.ziekenhuisamstelland.nl 
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Polikliniek Cardiologie 
Telefoon 020 - 755 7005 



Op dinsdag moet u in bouwdeel G op de derde verdieping zijn. Om er te komen 
neemt u de hoofdingang van het AMC en loopt u rechtdoor tot de kapsalon op de hoek 
van het grote plein. Sla hier rechtsaf. Steek het volgende plein over. Neem de lift naar 
de derde verdieping van G en meld u bij de balie. 

Op woensdag moet u in bouwdeel F op de derde verdieping zijn. Om er te komen 
neemt u de hoofdingang van het AMC en loopt u rechtdoor tot de kapsalon op de hoek 
van het grote plein. Steek het plein over en sla linksaf. Aan het eind van de gang 
vindt u de liften van bouwdeel F aan uw rechterhand. Neem de lift naar de derde ver-
dieping van G en meld u bij de balie. 


