
OLVG, locatie West

Ontwateringstherapie bij chronisch
hartfalen
behandeling met diuretica
U bent in behandeling vanwege hartfalen en u houdt vocht vast.

Teveel vocht kan vervelende klachten veroorzaken zoals benauwdheid.
Om de klachten te verminderen, krijgt u een infuus met een plasmiddel
(diuretica).
Plasmiddelen (diuretica) zorgen ervoor dat je overtollig vocht kwijtraakt. Dit doen ze door de
aanmaak van urine in de nieren te stimuleren. Artsen schrijven plasmiddelen vaak voor bij
hoge bloeddruk en hartfalen. Door deze medicijnen komt er minder druk op de bloedvaten te
staan.

De behandeling
Voorbereiding
Voor de toediening van een infuus met plasmiddel (Furosemide of Bumetanide) maken wij
een afspraak met u op de Cardio Lounge. U hoeft niet nuchter te zijn of bepaalde
voorbereidingen te treffen.
Neem een boek of tijdschrift mee voor tijdens de behandeling. Er is wifi zodat u eventueel uw
mobiele telefoon, tablet of laptop kunt gebruiken. U mag ook een naaste meenemen om u
gezelschap te houden tijdens de behandeling (maximaal 1 persoon).

Behandeling via infuus







U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de 3e etage bij de Cardio Lounge (route 36),
locatie West.
Wij wegen uw gewicht zodat we een uitgangswaarde hebben.
Op de Cardio Lounge neemt u plaats op een speciale stoel. De verpleegkundige brengt
via een ader het infuus in.
Via dit infuus krijgt u het medicijn langzaam ingespoten.
De behandeling duurt minstens 6 uur. Als na 6 uur niet het gewenste resultaat is bereikt,
komt u de volgende dag terug voor dezelfde behandeling.
Moet u plassen tijdens het infuus? Dan kunt u gewoon naar het toilet gaan.

Als uw bloeddruk na de behandeling te laag is, bestaat de kans dat u in het ziekenhuis moet
blijven.

Na de behandeling
Na de behandeling wegen wij u nog een keer om het verschil te meten. Als de behandeling
goed is verlopen, mag u direct naar huis. Na een behandeling met diuretica mag u gewoon
autorijden of reizen met het openbaar vervoer.
U krijgt een vervolgafspraak mee via de secretaresse van de Lounge dagbehandeling.

Bijwerkingen
Het medicijn Furosemide of Bumetanide kan tijdens het toedienen of als u thuis bent
bijwerkingen veroorzaken zoals:
 Spierzwakte in de bovenbenen of armen
 Lage bloeddruk
 Hartkloppingen
 Maag en/of buikklachten
Eventuele klachten gaan meestal vanzelf over. Neem contact op met het ziekenhuis als u
vragen heeft, of als u zich zorgen maakt.

Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online


www.olvg.nl/hartcentrum

Contact
Lounge dagbehandeling Cardiologie, locatie West
T
020 510 82 63 (werkdagen 8.00 – 15.30 uur)
Route 31
Hartfalenverpleegkundige, locatie Oost en West
T
020 599 23 57 (10.30 - 12.00 uur en 14.30 - 16.00 uur)
E
hartfalen@olvg.nl

Buiten kantoortijden of bij noodgevallen of acute situaties bellen naar uw huisarts,
huisartspost of 112
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Notities
U kunt deze pagina gebruiken om:
 Vragen te noteren die u bij uw volgende afspraak aan uw arts of consulent hartfalen wilt
stellen.
 Afspraken te noteren die u heeft gemaakt met uw arts of consulent hartfalen.
 Notities te maken over uw medicijngebruik, uw gewicht of uw algemene gezondheid.

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
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