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13. Levens- en autoverzekering

Het is aangewezen uw 
verzekeringsmakelaar op de 
hoogte te brengen dat men drager 
is van een pacemaker.

14. Elektrische defibrillatie

Dit kan ernstige schade 
toebrengen aan de pacemaker. In 
geval van nood dient men contact 
met de pacemaker te vermijden. 

15. Overlijden

Bij crematie is het wettelijk verplicht 
de pacemakerbatterij te verwijderen.

16. Pacemakercontrole

Na ontslag uit het ziekenhuis komt 
men voor een eerste controle na  
1 à 2 maanden, nadien om de 6 à 
12 maanden. Op de raadpleging zal de cardioloog 
door middel van een programmeertoestel, die hij 
uitwendig op de pacemaker plaatst, nagaan of de 
pacemaker normaal werkt en 
of de batterij nog voldoende 
geladen is. De cardioloog kan 
het toestel bijregelen indien dit 
nodig is. 

Vragen en info

Indien u vragen heeft, 
contacteer:

• Uw huisarts

• Inwendige geneeskunde 
dienst cardiologie  
T  051 42 51 60 
interne@sintandriestielt.be

• Jouw verblijfsafdeling

• Dr. Carlier B.

• Dr. Desimpel F.

• Dr. Vanderheeren Ph.

Dienst Cardiologie
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1. Besturen van een voertuig

Volgens de wet mag de patiënt 
de eerste maand geen wagen 
besturen. Nadien is er geen 
enkel bezwaar. Ook het dragen 
van een veiligheidsgordel blijft 
verplicht. Bij vervanging van 
enkel de pacemakerbatterij is er géén verbod 
op het besturen van de wagen.

2. Lichamelijke inspanning

De arm aan de kant van de 
pacemaker de eerste maand 
niet boven schouderhoogte 
bewegen en geen zware 
voorwerpen heffen. Nadien 
zijn er geen beperkingen wat 
betreft het bewegen van armen of schouders. 
Contactsporten (vb. boksen, judo..) worden 
best niet verder beoefend.

3. Seksuele betrekkingen

Vele patiënten en partners 
maken zich zorgen om de 
inspanningen die geleverd 
worden tijdens het vrijen. 
Wanneer de fysieke conditie 
terug op peil is, vormt dit echter zeker geen 
probleem.

4. Duizeligheid bij bepaalde inspanningen

Wanneer u duizeligheid ondervindt 
bij bepaalde fysieke inspanningen 
(vb. ruiten wassen of andere 
herhaaldelijke bewegingen met de 
arm), raadpleeg uw cardioloog bij de 
eerstvolgende pacemakercontrole. 
Dit euvel kan gemakkelijk verholpen 
worden door de pacemaker minder gevoelig in 
te stellen.

5. Draagbare telefoons

Zaktelefoons of gsm’s vormen meestal 
geen probleem. Draag de mobiele 
telefoon echter niet in uw borstzakje 
boven uw pacemaker. Houd de telefoon aan uw 
oor aan de lichaamszijde tegenovergesteld aan 
die waar uw pacemaker is geïmplanteerd.

6. Magnetische stralen

Het is raadzaam om de anti-
diefstal poortjes van warenhuizen 
en metaaldetectoren te vermijden. 
U dient dus best niet stil te staan 
ter hoogte van de detectoren, 
gewoon doorgaan vormt geen probleem.

7. Werk/hobby

Beroepen waarbij nauw gewerkt 
wordt met elektrische booglassen, 
hoogspanning, radar, radio-
en tv-zenders, industriële 
elektromotoren, inductieovens 
en inductietransformatoren mogen niet meer 
beoefend worden.

8. Huishoudelijke apparaten

Alle huishoudelijke apparaten 
mogen gebruikt worden. 
Ook microgolfoven en 
afstandsbedieningsapparaten 
zijn volstrekt ongevaarlijk.

9. Medische onderzoeken en ingrepen

Bij elke opname in het ziekenhuis 
of bezoek aan de arts is het 
steeds nuttig is om te melden 
dat men drager is van een 
pacemaker. Het is aangeraden 
uw pacemakeridentificatiekaart 
steeds mee te brengen.

Bij bepaalde heelkundige ingrepen moet er 
eerst contact worden opgenomen met de 
cardioloog.
• Gewone radiologische onderzoeken en 

echografie. Deze onderzoeken vormen 
geen probleem.

• Nucleaire magnetische resonantie (NMR). 
Wegens de sterke magnetische velden is 
dit onderzoek voor sommige pacemakers 
verboden. Steeds navragen bij de 
cardioloog of u wel dan niet onder de 
NMR mag. Net voor en na het onderzoek 
moet de pacemaker dan opnieuw 
geprogrammeerd worden.

10. Tandarts, fysiotherapeut en schoonheids-
specialist

Meld steeds dat je een pacemaker 
draagt. Hierdoor kan men 
vermijden dat apparaten met 
elektromagnetische velden in de 
buurt van de pacemaker komen.

11. Geneesmiddelen

Opgelet met geneesmiddelen 
die een invloed uitoefenen op je 
hartritme.

12. Reizen

Het is zeker aangeraden om uw 
pacemakeridentificatiekaart mee te nemen 
wanneer u het vliegtuig neemt. Mijd zeker de 
metaaldetector bij de veiligheidscontrole (zie 
punt 6). Wanneer men afgetast wordt met een 
handmagneetstaaf (detector), mag 
deze niet boven de pacemaker 
gehouden worden. (In het Spaans 
is een pacemaker ‘Marcapasos’, in 
het Duits ‘Schrittmacher’, in het 
Frans ‘stimulateur cardiaque’.


