
CARDIOLOGIE:

Welkomstvideo 

Bypass

Wat is een bypass operatie?

Welke bloedvaten gebruik de arts voor de bypass?

Hoe bereidt u zich voor op een bypassoperatie?

Hoe verloopt een bypassoperatie?

Hoe verloopt de bypassoperatie via de ribben

Hoe verloopt een bypassoperatie op een kloppend hart?

Hoe verloopt een bypassoperatie op een stilgelegd hart?

Wat gebeurt er met u na de operatie?

Hoe voelt u zich na de operatie?

Hoe verloopt het herstel thuis?

Wanneer neemt u contact op met een arts?

Wat zijn de risico's van een bypass operatie?

Hoe lang gaat een omleiding mee?

Hoe zorg ik er voor dat mijn borstbeen goed herstelt?

Wat is een gezonde leefstijl?

Wat is het effect van stoppen met roken?

Waarom is het belangrijk om uw medicijnen trouw in te nemen?

Waarom is hartrevalidatie nodig?

Wat is een hartlongmachine?

Slagaderverkalking

Wat is een kransslagader?

Wat is slagaderverkalking?

Wat zijn de oorzaken van slagaderverkalking?

Waarom is het belangrijk om slagaderverkalking te voorkomen?

Dotteren

Wat is dotteren?

Wat is een stent en welke soorten zijn er?

Hoe bereidt u zich thuis voor op de dotterbehandeling?

Hoe gaat de voorbereiding in het ziekenhuis?

Hoe komt de arts bij uw hart?

Wat merkt u van de dotterbehandeling?

Welke medicijnen krijgt u na de behandeling?

Wat gebeurt er met u na het dotteren via de lies?

Wat gebeurt er met u na het dotteren via de pols?

Hoe verloopt het herstel thuis?

Leefregels voor thuis na een behandeling via de lies?

Leefregels voor thuis na een behandeling via de pols?

Wat zijn de risico_s van dotteren?

Kan een stent dicht gaan zitten?

Wanneer belt u de arts?



Hartfalen

Wat is hartfalen?

Wat zijn de oorzaken van hartfalen?

Wat betekent de pompkracht of ejectiefractie?

Welke klachten heeft u bij hartfalen?

Wat is hartfalen met verminderde knijpkracht?

Wat is hartfalen met een stijve hartspier?

Hoe ernstig is hartfalen?

Hoe wordt hartfalen onderzocht?

Is hartfalen te genezen?

Hoe wordt hartfalen behandeld?

Leven met hartfalen. Waar moet u rekening mee houden?

Waarom een vochtbeperking?

Minder vocht gebruiken, hoe doet u dat?

Waarom opletten met zout?

Minder zout gebruiken, hoe doet u dat?

Wanneer bellen met de hartfalenverpleegkundige, verpleegkundig specialist of arts?

Wat doet een pacemaker bij hartfalen?

Wat doet een ICD bij hartfalen?

Angina pectoris

Wat is angina pectoris?

Welke klachten heeft u bij angina pectoris?

Wat is de oorzaak van angina pectoris?

Hoe wordt angina pectoris onderzocht?

Hoe wordt angina pectoris behandeld?

Welke medicijnen krijgt u bij angina pectoris en waarom?

Wat is instabiele angina pectoris?

Welke klachten heeft u bij instabiele angina pectoris?

Wat is de oorzaak van instabiele angina pectoris?

Hoe wordt instabiele angina pectoris onderzocht?

Hoe wordt instabiele angina pectoris behandeld?

Welke medicijnen krijgt u bij instabiele angina pectoris en waarom?

Wat is Prinzmetal angina pectoris?

Welke klachten heeft u bij Prinzmetal angina pectoris?

Wat is de oorzaak van Prinzmetal angina pectoris?

Hoe wordt Prinzmetal angina pectoris onderzocht?

Hoe wordt Prinzmetal angina pectoris behandeld?

Waarom heeft u medicijnen nodig bij prinzmetal angina pectoris?

Wanneer belt u uw arts, de huisartsenpost of 112?

Wat kunt u zelf doen om uw klachten te verminderen?

Hoe weet u dat u geen hartinfarct heeft?



Hartinfarct

Wat is een hartinfarct?

Wat voelt u bij een hartinfarct?

Wat is een stil hartinfarct?

Wat is de oorzaak van een hartinfarct?

Hoe wordt een hartinfarct onderzocht?

Hoe wordt een hartinfarct behandeld?

Wat zijn de gevolgen van een hartinfarct voor het hart?

Waarom krijgt u medicijnen na een hartinfarct?

Hoe voorkomt u een nieuw hartinfarct ?

 

Onderzoeken

Waarom wordt een hartfilmpje gemaakt?

Hoe wordt een hartfilmpje gemaakt?

Waarom wordt een hartecho gemaakt?

Hoe gaat een hartecho via de borstkas?

Hoe gaat de voorbereiding van een hartecho via de slokdarm?

Hoe gaat een hartecho via de slokdarm?

Waarom wordt een inspanningsonderzoek gedaan?

Hoe gaat een inspanningsonderzoek?

Waarom wordt een CT-scan gemaakt?

Hoe gaat de voorbereiding voor een onderzoek met CT-scan

Hoe gaat een onderzoek met een CT-scan?

Wat zijn de risico's van een CT-scan?

Waarom wordt een MRI-scan gemaakt?

Hoe gaat een onderzoek met een MRI-scan?

Waarom wordt een isotopenonderzoek gedaan?

Hoe gaat een isotopenonderzoek

Waarom wordt een hartkatheterisatie gedaan? (bij welke klachten)

Hoe gaat de voorbereiding voor een hartkatheterisatie?

Hoe gaat een hartkatheterisatie? 

Wat merk je van een hartkatherisatie?

Wat zijn de risico's van een hartkatheterisatie?

Wat zijn de leefregels voor thuis na hartkatheterisatie via de lies?

Wat zijn de leefregels voor thuis na hartkatehterisatie via de pols?

Anatomie

Wat is een normale hartslag?



Hoe trekt het hart samen?

Boezemfibrilleren

Wat is boezemfibrilleren?

Wat voelt u bij boezemfibrilleren?

Wat is de oorzaak van boezemfibrilleren?

Hoe wordt boezemfibrilleren onderzocht?

Hoe wordt boezemfibrilleren behandeld?

Welke medicijnen krijgt u om boezemfibrilleren te voorkomen of te stoppen?

Waarom is antistolling nodig bij boezemfibrilleren?

Wat zijn de gevolgen van boezemfibrilleren?

Wat kunt u doen bij een aanval van boezemfibrilleren?

Is het nodig om uw bloed te controleren bij antistollingsmiddelen?

Welke antistollingsmiddelen zijn er voor boezemfibrilleren?

Waarom krijgt u een eventrecorder mee naar huis?

Wat is een eventrecorder?

Waarom krijgt u een elektrofysiologisch onderzoek?

Hoe gaat een elektrofysiologisch onderzoek?

Wat zijn de risico's van een elektrofysiologisch onderzoek?

Waarom krijgt u een hartritmemonitor?

Wat is een hartritmemonitor in uw lichaam?

Ablatie

Wat is een ablatie?

Waarom krijgt u een ablatie?

Waar bij het hart wordt een ablatie gedaan?

Wat is het verschil tussen een ablatie met hitte en met kou?

13.5 Hoe gaat een ablatie via een katheter?

13.6 Wat zijn de risico's van een ablatie via een katheter?

13.7 Hoe groot is de kans dat de ablatie slaagt?

13.8 Wat zijn de leefregels voor thuis na een ablatie via een katheter?

Cardioversie

14.1 Wat is een cardioversie?

14.2 Waarom is antistoling nodig voor een elektrische cardioversie?

14.3 Hoe gaat een elektrische cardioversie?

14.4 Hoe gaat een cardioversie met medicijnen?

14.5 Hoe groot is de kans dat een cardioversie slaagt?


