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Antistolling bij operaties hartritme
Na de behandeling aan hartritmestoornissen gaat u medicijnen
gebruiken die de stolling van het bloed remmen. Dit noemen we

antistolling. Het is bedoeld om vorming van bloedstolsels te voorkomen.
Tijdens de operatie wordt u behandeld aan ritmestoornissen. We maken dan littekenweefsel
in de boezem(s) van het hart. U kunt de eerste 3 tot 6 maanden na de operatie nog
ritmestoornissen krijgen.
Daarom moet u na de operatie ten minste 3 maanden bloedverdunners gebruiken. Uw
cardioloog beoordeelt daarna of het hartritme regelmatig is en of het veilig is om te stoppen
met de bloedverdunners.
Bent u ook aan een hartklep geopereerd? Dan is het mogelijk dat u langer door moet gaan
met de bloedverdunners. Vanzelfsprekend bespreken wij dit met u voordat u uit het
ziekenhuis vertrekt. Zo nodig melden we u weer aan bij de trombosedienst.
Als u vóór de operatie een NOAC gebruikte als antistollingsmedicatie, is het in sommige
situaties mogelijk om dit zelfde medicijn na de operatie weer te herstarten. Dit bespreken we
met u.
U komt dan niet onder controle te staan van de trombosedienst.
Voorbeelden van NOAC zijn:
 Dabigatran, Pradaxa®
 Rivaroxaban, Xarelto®
 Apixaban, Eliquis®

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

Contact
afdeling Cardiothoracale Chirurgie (CTC), locatie Oost
verpleegafdeling C4
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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