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Hartoperatie
risico's vervangen aortaklep

Een hartoperatie is een grote operatie die altijd risico’s met zich
meebrengt. Natuurlijk doen wij ons uiterste best om het risico zo klein
mogelijk te maken. Tijdens het gesprek op de polikliniek bespreken we
dit met u.
De meest voorkomende complicaties tijdens of na het vervangen van de aortaklep zijn:
 We gaan uw klep vervangen door een klepprothese. In de folder ‘Klepkeuze aortaklep’
staat hierover meer informatie.
 Nabloeding, waarvoor eventueel opnieuw een operatie nodig is.
 Genezingsprobleem of infectie van de borstwond en/of het borstbeen.
 Luchtweginfectie en/of urineweginfectie.
 Toenemende vochtophoping rond het hart. Hierdoor kan het nodig zijn het vocht af te
voeren (drainage) via een punctie of een kleine chirurgische ingreep.
 Hartritmestoornissen, in de vorm van boezemfibrilleren
 Een traag ritme dat niet spontaan herstelt. De kans bestaat dat het nodig is om een
definitieve pacemaker te implanteren.
 Nierfunctiestoornis: soms ontstaat kortdurend nierfalen waarvoor een periode dialyse
nodig is.
 Hartinfarct.
 Herseninfarct of beroerte.
 Overlijden.
Tijdens het gesprek met de arts op de polikliniek volgt meer informatie over de risico’s.

Kaakchirurg
Zorg dat u voor uw operatie bij de kaakchirurg bent geweest. De kaakchirurg onderzoekt of
er ontstekingen in de kaak zijn. Deze kunnen een complicatie aan de nieuwe hartklep
veroorzaken.
Ben u nog niet bij de kaakchirurg geweest? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met
uw cardioloog. Uw cardioloog regelt de verwijzing naar de kaakchirurg.

Bloedtransfusie
Het is bijna nooit nodig om bij deze operatie een bloedtransfusie te geven. Toch houden we
hier wel rekening mee. Heeft u hiertegen bezwaar? Geef dit dan zo snel mogelijk per
telefoon door aan onze planner.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online



www.olvg.nl/hartcentrum
www.hartstichting.nl

Contact
casemanager Cardiothoracale Chirurgie (CTC), locatie Oost
T
020 599 33 80 (ma t/m vrij 8.00 – 16.00 uur)
Jos Huijgen of Annet Mijnen
planning Cardiothoracale Chirurgie
T
020 599 36 69 (ma t/m vrij 8.30 – 16.00 uur)
E
mailplanninghartcentrum@olvg.nl
verpleegafdeling C4, Cardiothoracale Chirurgie (CTC), locatie Oost
T
020 599 24 04 (dag en nacht bereikbaar)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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