
Bent u ooit gediagnosticeerd met:
       Een hartafwijking bij geboorte 
       Een hartaanval
       Een aangetaste hartklep
       Een groot of zwak hart (hartfalen)

Verhinderen een van deze symptomen u om uw dagelijkse activiteiten uit te voeren?       
         Altijd                      Soms                                     Nooit

Hoe onregelmatig is uw hartslag?
       Mild                    Matig                            Ernstig                    Zeer ernstig

Hoe vaak komen de symptomen voor?
       Meerdere keren per maand                 Meerdere keren per week                    Meerdere keren per dag

Heeft u een van de volgende symptomen ondervonden?
       Snelle hartslag 
       Trage hartslag
        Onregelmatige pols
        Flauwvallen
         Duizeligheid

Uw arts kan tijdens uw bezoek de onderstaande vragen stellen.

HARTRITMESTOORNISSEN
(BRADYCARDIE, TACHYCARDIE, BOEZEMFIBRILLATIE)
Als er bij u geen enkele vorm van hartritmestoornissen is vastgesteld, maar u 
wel symptomen vertoont of vermoedt dat u een hartritmestoornis heeft, 
raadpleeg dan uw arts.

Hoelang heeft u al symptomen?
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Als er al een hartritmestoornis bij u is vastgesteld en u wilt weten welke stappen u 
moet nemen, dan zijn dit een aantal vragen die u aan uw arts kunt stellen.

Kunnen hartritmestoornissen mijn hartfunctie aantasten?

Loop ik risico op een plotselinge hartstilstand?

Moet ik medicijnen nemen om mijn hartritmestoornis onder controle te houden?

Welke medicijnen moet ik nemen en voor hoelang?

Wat veroorzaakt mijn hartritmestoornissen?

Kan mijn hartritmestoornis verholpen worden?

Welke andere specialist moet ik bezoeken?
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Als er al een hartritmestoornis bij u is vastgesteld, maar u heeft het gevoel dat uw 
behandelplan niet optimaal is, dan kan deze gids u helpen om andere 
behandelingsopties met uw arts te bespreken.

Is er naast mijn huidige behandeling nog een andere behandelingsoptie?

Mijn hartritmestoornissen zijn heel onregelmatig. Zou een implanteerbare 
hartritmemonitor iets kunnen bijdragen?

Wat zijn de voordelen van een hartapparaat voor mijn symptomen en hartfunctie?

Zijn er implanteerbare hartapparaten (d.w.z. pacemaker) die mijn hartfunctie 
kunnen verbeteren?

Ben ik een goede kandidaat voor een implanteerbaar hartapparaat?

Hoe wordt een hartapparaat geïmplanteerd?

Wat zijn de risico's van een hartapparaat en de procedure van implanteren?

Welke zorg krijg ik na de procedure?

Wordt mijn medicatie gestaakt na de implantatie?
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Als er al een hartritmestoornis bij u is vastgesteld, maar u heeft het gevoel dat uw 
behandelplan niet optimaal is, dan kan deze gids u helpen om andere 
behandelingsopties met uw arts te bespreken.

Wat is een ablatieprocedure voor boezem�brillatie?

Wat zijn de voordelen van een ablatie?

Kom ik in aanmerking voor ablatie?

Hoe kan deze procedure boezem�brillatie verbeteren?

Wat zijn de risico's van de procedure?

Zijn alle ablaties hetzelfde of zijn er verschillende manieren om de procedure uit 
te voeren?

Wat is radiofrequente ablatie? En wat is het verschil met cryoablatie?

Wordt mijn medicatie gestaakt na de procedure?
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Uw arts kan u tijdens uw bezoek de onderstaande vragen stellen.

HARTFALEN
Als er bij u geen hartfalen is vastgesteld, maar u wel symptomen ervaart of 
vermoedt dat u hartfalen heeft, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u last gehad van een van de volgende symptomen:
      Kortademigheid bij inspanning
      Kortademigheid wanneer u 's nachts in bed ligt
      Kortademigheid wanneer u uw veters strikt of andere 
      activiteiten onderneemt
      Opzwelling van de benen en buik
      Vermoeidheid en weinig energie

Hoelang heeft u al symptomen?

Hoe vaak komen de symptomen voor?
      Meerdere keren per maand             Meerdere keren per week               Meerdere keren per dag

Wanneer heeft u last van kortademigheid?
      Als ik traploop
      Als ik meer dan 150 meter loop
      Als ik minder dan 150 meter loop
      Als ik in huis rondloop
      Als ik rust en me niet inspan

Verhinderen een van deze symptomen u om uw dagelijkse activiteiten uit te voeren?
       Altijd                          Soms                                    Nooit

Bent u ooit gediagnosticeerd met:
      Een aangeboren hartaandoening
       Een hartaanval
       Een aangetaste hartklep
       Een groot of zwak hart (hartfalen)

Moeilijk uw dagelijkse activiteiten kunnen ondernemen
Droge hoest
Buikpijn en snel vol
Flauwvallen en verlies van bewustzijn
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Als er al hartfalen bij u is vastgesteld en u wilt weten welke stappen u kunt nemen, 
dan zijn dit een aantal vragen die u aan uw arts kunt stellen.

Wat is de oorzaak van de zwakke of slechte functie van mijn hart?

Als de oorzaak van het hartfalen wordt behandeld, is het dan mogelijk om mijn 
hartfunctie te verbeteren?

Moet ik medicijnen nemen om mijn aandoening onder controle te houden?

Welke medicijnen moet ik nemen en voor hoelang?

Hoelang moet ik wachten tot de medicijnen werken?

Als de symptomen ondanks de medicatie aanhouden, welke andere opties heb 
ik dan?

Loop ik risico op een plotselinge hartstilstand?

Welke specialisten moet ik bezoeken?

Zijn er specialisten die patiënten met hartfalen behandelen?
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Als er al hartfalen bij u is vastgesteld, maar u heeft het gevoel dat uw behandelplan 
niet optimaal is, dan kunnen onderstaande vragen u helpen om andere opties met 
uw arts te bespreken om uw aandoening onder controle te houden.

Is er nog een andere behandelingsoptie?

Zijn er hartapparaten (d.w.z. pacemakers) die mijn hartfunctie kunnen verbeteren?

Wat is cardiale resynchronisatietherapie?

Ben ik een kandidaat voor resynchronisatietherapie?

Wat zijn de voordelen voor de symptomen van de ziekte en mijn hartfunctie?

Wat zijn de risico's van een apparaat en de procedure?

Hoe wordt een apparaat voor cardiale resynchronisatietherapie geïmplanteerd?

Wat is een implanteerbare de�brillator?

Ben ik een kandidaat voor een implanteerbare de�brillator?

Welke zorg krijg ik na de procedure?

Wordt mijn medicatie gestaakt na de implantatie?
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