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Woord vooraf
U komt in aanmerking voor de implantatie van een inwendige cardioverter defibrillator
(ICD) omdat u een hartziekte heeft. Afhankelijk van de aard van de hartziekte heeft u
wellicht hartritmestoornissen of een hartstilstand meegemaakt of heeft u een verhoogde
kans hierop. Medicijnen kunnen ritmestoornissen niet in alle gevallen voorkomen. U krijgt
een ICD geïmplanteerd als hulpmiddel om levensbedreigende ritmestoornissen te
herkennen en te stoppen. Het kan ook zijn dat bij u de ICD uit voorzorg geïmplanteerd wordt.
Deze brochure is niet alleen voor u, maar ook voor de personen in uw naaste omgeving,
zodat ook zij uw nieuwe situatie leren begrijpen. In de brochure wordt uitleg gegeven over
de reden en de werking van de ICD. Ook krijgt u informatie over de implantatie en de nazorg
in het Erasmus MC en praktische adviezen over het leven met een ICD.
Afdelingen Klinische Elektrofysiologie en Medium Care Cardiologie
Erasmus MC, Rotterdam.
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1.

Het hart en zijn ritme

Het hart is een holle spier, zo groot als een vuist, die werkt als een pomp en per minuut
ongeveer vijf liter bloed door het lichaam pompt. Het hart is verdeeld in een linker en een
rechter harthelft. Elk deel bevat een boezem (atrium) en een kamer (ventrikel). Het hart slaat
zestig tot tachtig keer per minuut. Dat betekent ongeveer 100.000 slagen per dag en bij een
gemiddelde leeftijd van zeventig jaar ongeveer 2,5 miljard hartslagen!
Normaal gesproken zijn we ons niet bewust van het kloppen van ons hart. Pas na lichamelijke inspanning of bij psychische stress valt het 'kloppen' op. Deze waargenomen slagen
ontstaan door het harder en sneller pompen van het hart. Het kloppen van het hart komt tot
stand door het ritmisch samentrekken van de boezems en de kamers. Dit samentrekken
wordt veroorzaakt door kleine elektrische signalen die ontstaan in de sinusknoop gelegen in
de rechterboezem en die verder geleid worden door het gehele hart door middel van een
geleidingssysteem dat
in het weefsel van de
hartspier zit.
Afhankelijk van de
behoefte, zoals in rust
of bij lichamelijke
inspanning, kan het
hart langzamer of
sneller kloppen. Dit
gebeurt echter wel
steeds met een
bepaalde regelmaat die
wordt opgelegd door de
sinusknoop. Het sinusritme wordt door alle
spiervezels van het hart
gevolgd. De sinusknoop
ligt boven in de rechterhartboezem (zie afbeelding1).

2.

Wanneer het hart op hol slaat

2.1

Hoe ontstaan ritmestoornissen?

Ook bij een gezond persoon slaat het hart niet altijd gelijkmatig. Af en toe een extrasystole
(hartoverslag) is geen uitzondering en is in een gezond hart zonder gevaar. Een extrasystole
ontstaat als een ander stukje van de hartspier ook even, net als de sinusknoop, als pacemaker gaat functioneren. Meestal blijft het bij een of meer extra slagen. Daarna neemt de sinusknoop de regie weer over.
Bij mensen met een vergroot, beschadigd of abnormaal hart kunnen sommige extrasystolen
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gevaarlijk zijn. Dit geldt in het bijzonder wanneer de impuls van de extra slag in de hartkamers ontstaat in plaats van in de sinusknoop. Een extrasystole kan dan voldoende zijn om
het hart plotseling op hol te laten slaan. Hierbij stijgt de hartfrequentie plotseling boven de
100 slagen per minuut. Hartfrequenties van 150-200 slagen per minuut zijn dan geen uitzondering. Deze hartritmestoornis wordt ervaren als een soort hartkloppingen of overslaan
van het hart, wat met duizeligheid en flauwtes gepaard kan gaan. Men spreekt dan van een
tachycardie (te snel hartritme). In zeldzame gevallen merkt de patiënt hier niets van. Naarmate de hartslag hoger is, neemt de prestatie van het hart af. Bij een hartslag van bijvoorbeeld 200 slagen per minuut kan het hart nog slechts in beperkte mate bloed in de bloedsomloop brengen omdat de hartkamers niet de tijd krijgen om zich voldoende met bloed te
vullen. Hierdoor komen de vitale organen zoals hersenen, nieren, lever en de hartspier zelf in
zuurstofnood en ontstaat er een levensbedreigende situatie die snel verholpen dient te
worden.
Bij abnormaal snelle hartritmes kan er ook sprake zijn van fibrilleren van de hartspier. Dit
kan zowel uitgaan van de boezems als van de kamers; respectievelijk boezemfibrilleren en
kamerfibrilleren.
1. Boezemfibrilleren beperkt zich tot de boezems, is niet levensbedreigend en vraagt een
specifieke aanpak waar we hier niet verder op in zullen gaan. De kamers werken bij
boezemfibrilleren vrij normaal, maar wel onregelmatig.
2. Kamerfibrilleren is een levensbedreigende situatie. Hierbij is het gehele hart betrokken.
De patiënt verliest het bewustzijn en dient onmiddellijk gereanimeerd/gedefibrilleerd te
worden om een hartstilstand te voorkomen.
2.2

Hoe worden levensbedreigende hartritmestoornissen gecorrigeerd?

Door het direct toedienen van een elektrische schok kan het hart weer worden teruggebracht
naar zijn oorspronkelijke, normale sinusritme. Deze enige doeltreffende methode wordt
defibrilleren genoemd. Een korte stroomstoot van buitenaf of door middel van de ICD beëindigt de elektrische chaos in het hart. De sinusknoop neemt meestal zijn taak weer op of er
ontstaat een ander hartritme waarbij het hart bloed weer effectief bloed kan rondpompen.
2.3

Kan een pacemaker hulp bieden?

Naast een tachycardie kan ook een bradycardie (te trage hartslag) gevaarlijk zijn. Hierdoor
ontstaat een onvoldoende bloedtoevoer naar de hersenen, wat met duizeligheid en flauwvallen gepaard kan gaan. Er schuilt echter nog meer gevaar in een te trage hartslag. In zieke
harten kan een bradycardie omslaan in een tachycardie, zoals eerder beschreven. Bradycardieën kunnen worden opgevangen door een pacemaker te plaatsen. Een pacemaker zorgt
ervoor dat het hartritme niet te traag wordt. Hierdoor blijft de bloedsomloop gewaarborgd.
Deze 'gewone' pacemakers zijn echter niet in staat om levensgevaarlijke tachycardieën te
stoppen of af te remmen en een hartkamerfibrillatie kan een pacemaker niet verhelpen. In
dat geval kan het hart alleen tot rust gebracht worden met een elektrische schok.
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2.4

Wie komen er in aanmerking voor een ICD?

Het plaatsen van een ICD verbetert de prognose, maar kan het ontstaan van een kamertachycardie of kamerfibrilleren niet voorkomen. Een ICD geneest uw hartziekte
helaas niet! In de meeste gevallen moeten de medicijnen blijvend worden ingenomen om
de werking van het hart te ondersteunen. De ICD en de medicijnen worden door de cardioloog op elkaar afgestemd.
De implantatie van een ICD wordt in de volgende gevallen aanbevolen:
1. Bij kamerfibrilleren gevolgd door een reanimatie.
2. Bij kamerritmestoornissen die niet met (meer) geneesmiddelen behandeld kunnen
worden.
3. Bij een verhoogde kans op kamerritmestoornissen door een ernstig verminderde
kamerfunctie of tengevolge van een erfelijke aandoening zoals het Brugada
syndroom of ARVC.
4. Na één of meerdere hartinfarcten waardoor het hart blijvend verzwakt is.

3.

De ICD meer in detail

3.1

De werking van een ICD

Uit alle voorgaande informatie blijkt hoe belangrijk de ICD is. Een apparaat dat alle goede
eigenschappen van een pacemaker combineert met een apparaat dat in staat is om zelfstandig een elektrische schok af te geven wanneer het hart dit nodig heeft. De eerste ICD werd in
1960 bedacht en gebouwd door professor Mirowski en in 1980, na uitvoerig testen, voor het
eerst bij een mens geïmplanteerd. Het apparaat wordt sindsdien continu verbeterd en de
mogelijkheden uitgebreid om de behandeling te optimaliseren.
Het ICD-systeem bestaat uit twee delen:
1. De pulsgenerator (het ‘kastje’).
2. De elektrode(n) die voor de signalen van en naar het hart zorgt (de draad/draden).
3.2

De pulsgenerator met de elektrode(n)

De pulsgenerator is de kern van het ICD-systeem. Ondanks de kleine afmeting en volume
zijn er microprocessoren, condensatoren en een duurzame batterij in ondergebracht. De
buitenkant van de pulsgenerator bestaat uit titanium, een edelmetaal dat niet door het
lichaam wordt afgestoten. De microprocessor is in staat om het hartritme en ritmestoornissen te herkennen en daarop de juiste therapie te geven. Het apparaat verzamelt belangrijke
gegevens die de cardioloog en de technicus bij een controle kunnen opvragen en registreert
hoeveel en welke therapieën er werden gegeven. Deze gegevens worden opgeslagen in het
interne geheugen van de ICD en kunnen worden uitgelezen door de ICD-technicus of cardioloog met behulp van een analyse- en programmeerapparaat. De elektrode(n) is een geïsoleerde kabel van edelmetaal en vormt de verbinding tussen de pulsgenerator en de hartspier.
Via de elektrode in de hartkamer worden voortdurend elektrische signalen geregistreerd,
welke door de ICD geanalyseerd worden. Worden ritmestoornissen gevonden die behandeld
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moeten worden, dan gebeurt dit ook met behulp van deze elektrode (stimuleren, defibrilleren). Er kunnen één, twee of drie elektroden geplaatst worden, afhankelijk van de uw hartziekte. De elektrofysioloog bepaalt welke systeem u nodig heeft. Eén elektrode ligt in ieder
geval altijd in de rechter kamer (behalve bij S-ICD, zie § 3.4). De ICD bewaakt dag en nacht uw
hartritme. Het apparaat onderscheidt daarbij met grote betrouwbaarheid een versnelling
van de hartslag veroorzaakt door fysieke inspanning of door een kamertachycardie die
behandeld moet worden. Het is uiteraard de bedoeling dat alleen de kamertachycardie
behandeld wordt zodat u niet tijdens een versnelling van de hartslag door fysieke inspanning, bijvoorbeeld tijdens sport of werk, onnodig een schok toegediend krijgt. De periodieke
technische controle is daarom belangrijk.

De ICD heeft de volgende functies:
Pacemaker: als de hartfrequentie langzamer wordt zorgt de pacemaker ervoor dat deze niet
té traag wordt. Als de frequentie onder een ingestelde waarde komt zal de pacemaker automatisch stimuleren zolang het nodig is. Hier voelt u niets van. Vaak gebeurt het dat na een
defibrillatie of schok het hart enkele seconden inactief is en dat daardoor de bloedsomloop
nog niet volledig is hersteld. Ook dan valt de pacemaker in en ondersteunt de hartspier en de
bloedsomloop door het af geven van pacemakerimpulsen, zolang als nodig is totdat de sinusknoop het ritme weer overneemt. Verder is het bij een ICD met twee of drie draden een
belangrijke functie in geval van geleidingsstoornissen en/of het stimuleren van de linker
kamer (zie ook § 2.3).
Anti-tachy-pacing of ATP: als de ICD een kamertachycardie waarneemt, wordt de tachycardie vertraagd door een reeks korte en snelle pacemakerimpulsen af te geven. Dit kan
enkele keren na elkaar gebeuren indien de tachycardie niet onmiddellijk stopt. De ervaring
leert dat met behulp van de ATP bijna 90% van de tachycardieën kunnen worden gestopt.
Het afgeven van ATP voelt u niet of nauwelijks.
Defibrillatie: als de ICD kamerfibrillatie waarneemt, wordt een sterke stroomstoot (schok)
afgegeven die de hartritmestoornis met succes beëindigt. Dit wordt vaak ervaren als een
flinke, pijnlijke klap op de borst en de rug.
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3.3

De Biventriculaire ICD (tweekamer systeem)

Wanneer de twee hartkamers niet goed samenwerken, spreken we van ventriculaire
dissynchroniteit. Dit komt de pompfunctie niet ten goede. De biventriculaire ICD werkt net
als andere ICD’s maar heeft nog een extra pacemaker functie. Een extra elektrode (de derde
draad) welke via een ader naar de achterzijde van het hart, ter hoogte van de linker kamer
wordt geplaatst, zorgt er door middel van kleine elektrische impulsen voor dat de twee hartkamers weer tegelijkertijd (synchroon) samentrekken. Hierdoor kan het hart effectiever
pompen en het inspanningsvermogen verbeteren. Vooral het plaatsen van de derde draad
vergt soms wat tijd zodat de implantatie van een biventriculaire ICD, ook wel CRT-D
(Cardiale Resynchronisatie Therapie -Defibrillator) genoemd, langer kan duren.
3.4

De S- ICD (Subcutane ICD)
Bij de eerder besproken typen ICD’s wordt er
minstens één elektrode via een bloedvat in het
hart geplaatst. De S-ICD wordt, zoals de naam
zegt, geheel subcutaan (onder de huid) geïmplanteerd. De pulsgenerator wordt onder de
huid aan de linker zijkant van de borstkas
geplaatst, ter hoogte van de vijfde rib.
De elektrode wordt links parallel aan het borstbeen geplaatst, niet via een bloedvat maar
onder de huid doorgeschoven (getunneld). Een
S-ICD is niet voor iedereen geschikt. Voor
ongeveer 20-25 % van de patiënten is deze ICD
geschikt.

De S-ICD kan kamerritmestoornissen enkel beëindigen met behulp van schoktherapie. ATP is
niet mogelijk omdat de S-ICD, behalve kortdurend na een schok, geen pacemakertherapie
kan afgeven. Patiënten die zijn aangewezen op pacemakertherapie of biventriculaire pacing
hebben hierdoor geen baat bij een S-ICD. De cardioloog/elektrofysioloog beoordeeld afhankelijk van uw situatie of u voor een S-ICD in aanmerking komt.
3.5

Het analyse- en programmeerapparaat

Het programmeerapparaat, ook wel analyzer genoemd,
verschaft de cardioloog en de ICD-technicus de noodzakelijke gegevens over de programmering en het
geheugen van de ICD. Na de implantatie van de pulsgenerator en elektroden kunnen via een programmeerkop die op de ICD wordt gelegd, de gegevens uit de ICD
worden gehaald en op papier gezet. Op deze manier
kunnen alle opgeslagen gegevens worden beoordeeld.
Indien nodig, kan de instelling van de ICD aangepast
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worden.

ICD’s en elektroden worden door meerdere fabrikanten geproduceerd en zijn altijd van hoogwaardige kwaliteit. Uw cardioloog/elektrofysioloog maakt voor u hieruit de beste keuze.
3.6

Technische controle op afstand, telemonitoring

Steeds meer ICD’s beschikken tegenwoordig over een vorm van telemonitoring (ook wel
home monitoring genoemd). Dit betekent dat uw hartritme via de ICD op afstand in de gaten
wordt gehouden. Door een apparaatje op het nachtkastje wordt op gezette tijden via de
telefoonlijn een aantal diagnostische gegevens doorgestuurd. Die gegevens worden strikt
vertrouwelijk behandeld en doorgestuurd naar de database van het ziekenhuis. Indien u een
ICD met de mogelijkheid voor telemonitoring krijgt geïmplanteerd ontvangt u als u gebruik
wilt maken van deze functie een gebruikersovereenkomst ter ondertekening. Een ICD met
telemonitoring ontslaat u niet van het nemen van eigen verantwoording. U dient in geval
van een schok of audio- of trilsignalen altijd zelf te waarschuwen en niet af te wachten tot
de ICD- technicus contact met u opneemt.
3.7

De voorbereiding op een ICD- implantatie

Zodra uit alle gegevens blijkt dat u in aanmerking komt voor een ICD wordt de implantatie
gepland. U ontvangt een brief met daarin de datum van de implantatie en het informatiegesprek met de ICD-verpleegkundige. Het informatiegesprek gaat altijd vooraf aan de
implantatie. Het kan ook zijn dat de ICD-verpleegkundige contact met u opneemt om een
afspraak te maken op de polikliniek. Wij willen u, uw partner, familie en/of personen uit uw
omgeving vooraf informeren en de mogelijkheid bieden vragen te stellen. Ook het medicatiebeleid van onder andere de bloedverdunnende medicijnen, wordt met u besproken.
Achter in deze brochure is ruimte voor het noteren van vragen en het maken van aantekeningen. Na het informatiegesprek volgt het bloedonderzoek en wordt er een röntgenfoto van
hart en longen gemaakt.
Het is mogelijk dat u benaderd wordt voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek.
Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is in het belang van uzelf en de medische wetenschap en is geheel vrijblijvend. In een Universitair Medisch Centrum kunnen uw anonieme
gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Indien u hier bezwaar tegen
hebt, kunt u dit kenbaar maken.

4.

De implantatie van de ICD

De ICD wordt bij voorkeur onder de huid en soms onder de borstspier geplaatst bij de linkerschouder. De implantatie duurt meestal anderhalf tot twee uur. De plaats waar de ICD wordt
ingebracht wordt plaatselijk verdoofd. Dit houdt in dat u tijdens de ingreep bij kennis bent.
Het kan zijn dat de implantatie niet volledig pijnvrij is. U krijgt indien nodig pijnstillende
middelen toegediend. De elektrode(n) wordt via een bloedvat in de schouderstreek opgeschoven naar het hart en wordt op de juiste plaats tegen de hartwand aangelegd. Dit gebeurt
onder röntgendoorlichting. Het maken van de ruimte onder de huid of spier (de 'pocket')
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waar de pulsgenerator wordt geplaatst is het laatste, soms voor u ongemakkelijke onderdeel
van de implantatie. Hierna wordt de wond gehecht.
Vervolgens wordt u in slaap gebracht met een kort werkzaam slaapmiddel om de correcte
werking van de ICD te testen. Tijdens de test wordt in het hart de ritmestoornis opgewekt
waarvoor de ICD werd geïmplanteerd en wordt gecontroleerd of de ICD de ritmestoornis
goed herkent en behandelt volgens een juiste afstelling. Als alles goed functioneert wordt u
wakker gemaakt en naar de afdeling terug gebracht.
4.1

Complicaties

Een operatie brengt altijd risico op complicaties met zich mee. Complicaties bij een ICDimplantatie komen weinig voor maar zijn niet altijd te voorkomen. De kans op een ernstige
complicatie bij de ICD-implantatie is minder dan 1%.
De complicaties die tijdens en na de implantatie kunnen optreden zijn:
-

Bloeduitstorting rond het implantatiegebied: dit kan over het algemeen geen kwaad en

-

Infectie: er wordt steriel gewerkt om infecties te voorkomen. In het meest vervelende geval

verdwijnt vanzelf na een aantal dagen.
moet het systeem worden verwijderd om de infectie afdoende te kunnen behandelen en later
opnieuw worden ingebracht.
-

Klaplong: door het plaatsen van de elektroden wordt een ader aangeprikt, waarbij ongewild
het longvlies kan worden beschadigd.

-

Tamponade: tijdens het inbrengen van de elektroden in het hart kan ongewild door de hartwand heen worden geprikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er bloed in het hartzakje stroomt,
meestal een kleine hoeveelheid dat vanzelf weer resorbeert. Dit is een zeldzame complicatie
die zelden verder ingrijpen vereist. In het uiterste geval wordt het bloed weggezogen door
middel van een punctie.

-

Verplaatsing/loslating/breuk van de elektroden: hierdoor maakt de draad (draden) geen
goed contact met de hartwand en werkt de ICD niet naar behoren.

4.2

Na de implantatie

Op de afdeling verblijft u half rechtop zittend in bed en houdt rust met de arm aan de
implantatiezijde. Het kan zijn dat u nog slaperig bent van het toegediende slaapmiddel.
Zodra u goed wakker bent mag u eten en drinken. De verpleegkundigen doen regelmatig
controles en vragen of u pijn heeft. Zij geven u zo nodig pijnbestrijding, dit versnelt uw
herstel. Wanneer de plaatselijke verdoving geleidelijk aan uitwerkt kan het operatiegebied
pijnlijk worden. Het is aan te raden de pijnmedicatie vroegtijdig in te nemen en niet te
wachten tot de pijn al hevig is. Tot drie uur na de implantatie houdt u bedrust. De verpleegkundige helpt u met de eerste keer uit bed gaan.
De volgende dag wordt de ICD nog een keer gecontroleerd door de ICD-technicus. Ook wordt
er een controle echo van het hart gemaakt en een röntgenfoto van hart en longen. De
verpleegkundige voert een ontslaggesprek met u en eventueel uw partner/ familie. Heeft u
nog vragen, stel ze gerust. Indien alles goed is gaat u naar huis. U krijgt een brief mee voor
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uw huisarts, eventueel recepten of formulieren voor de trombosedienst en een poliklinische
controle afspraak met de cardioloog en de ICD-technicus. De huisarts en de cardioloog van
het doorverwijzend ziekenhuis wordt door ons per brief geïnformeerd.

5.

De eerste 6 weken na de implantatie

Zoals na de meeste (lichte) operaties kunt u zich beter de eerste dagen niet inspannen.
-

Houdt de eerste vier dagen de arm aan de operatiezijde (dit is meestal de linker arm) zo rustig
mogelijk om bloedingen te voorkomen. Wij adviseren u wel de schouder te bewegen ter voorkoming van pijnklachten aan het schoudergewricht. De bovenarm kunt u langs uw lichaam
bewegen maar niet boven het schoudergewricht laten komen. De onderarm kunt u vrij
bewegen.

-

In verband met de wond mag u de eerste 4 dagen niet douchen. Daarna is douchen toegestaan maar moet de implantatiewond droog gehouden worden en wordt haren wassen
onder de douche de eerste week afgeraden.

-

Als u na de vierde dag de bovenarm gaat bewegen, houdt u dan de bewegingsruimte gedurende de eerste 6 weken onder schouderhoogte (ongeveer 90 graden ). Dit is om verplaatsing van
de elektrode(n) te voorkomen. Het vastgroeien in de hartwand duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

-

Gedurende 6 weken geldt geen zware dingen tillen en geen zware lichamelijke arbeid
verrichten!

-

Wandelen in rustig tempo is toegestaan, fietsen is na de eerste poliklinische (wond) controle

-

Vermijd activiteiten die een zaagbeweging van uw schouder aan de operatiezijde vragen, zoals

-

Na 6 weken mag de arm boven het hoofd worden getild en kunnen de normale activiteiten

(tussen 9-12 dagen) weer toegestaan. Deze activiteiten vragen geen belasting van de schouder.
stofzuigen, ramen lappen en dweilen.
weer worden begonnen.
5.1

De wond

De wond dient u goed in de gaten te houden! De eventuele wondpijn zal snel minder worden.
Indien de pulsgenerator onder de spier is geplaatst kunt u enige weken last houden van spierpijn
aan de implantatiezijde. U kunt hiervoor een pijnstiller gebruiken. Raadpleeg uw cardioloog bij
zwelling, roodheid, vochtigheid van de huid rondom de wond, evenals bij bloedverlies en gapende
wondranden of toenemende pijn of koorts. Wacht hiermee niet te lang in verband met de kans op
infectie. Over de wond zijn kleine hechtpleisters geplakt. Deze kunt u laten zitten totdat ze vanzelf
loslaten.
De hechtingen hoeven niet te worden verwijderd omdat er meestal oplosbare hechtingen
worden gebruikt. Soms worden er niet-oplosbare hechtingen gebruikt worden, zij worden bij de
eerste poliklinische controle op de 9de of 10de dag verwijderd. Niet zelf verwijderen of aan
trekken!
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5.2

Kledingvoorschriften

Makkelijke en ruimzittende kleding dat bij het aantrekken niet teveel schouderactiviteit
vergt is het prettigst. Knellende en lastig aan te trekken kleding irriteert de wond en belast
de schouder met risico op verplaatsing van de elektrode(n).
5.3

Nacontrole

Deze is rond 9 tot12 dagen na de implantatie van de ICD. De afspraak voor deze controle
krijgt u mee als u het ziekenhuis verlaat. Tijdens de controle wordt de ICD gecontroleerd, de
wond bekeken en zo nodig worden de hechtingen verwijderd. Daarna maakt u een afspraak
voor ± 2 maanden na implantatie en daarna komt u het eerste jaar elke 3 maanden voor
technische controle.
5.4

Het ICD- patiëntenpasje

Het ICD- patiëntenpasje wordt door de ICD-technicus uitgereikt bij de eerste controle. Het is
aan te bevelen deze pas steeds bij u te dragen (bijv. in de portefeuille). Op het pasje staat
voor u, de cardioloog en andere hulpverleners informatie over het ICD-systeem. U treft er de
telefoonnummers aan die u in geval van nood, bij vragen of problemen kunt gebruiken,
evenals de fabrikant en het serienummer van de ICD. In geval van diefstal of verlies kunt u
bij de ICD-technicus een nieuw pasje verkrijgen. U kunt ook een SOS-ketting of armband
dragen en daarop verwijzen naar de ICD. Beide zijn onder andere te verkrijgen bij de
Stichting Witte Kruis of bij Bureau Identificatie (zie ook §17). Zorg dat u het pasje altijd bij u
hebt als u een medische behandeling moet ondergaan of een consult heeft bij een arts.
5.5

Medische behandelingen en diagnostiek

Apparatuur die gebruikt wordt bij medische behandelingen kunnen invloed hebben op de
werking van de ICD. Dit is b.v. behandelingen met coagulatie/ electrocauterisatie (apparaat
wat gebruikt wordt bij operaties). Toon steeds het pasje aan de behandelend arts of specialist, zodat men op de hoogte is van uw ICD en zonodig de behandeling aangepast kan worden of voor een alternatieve behandeling gekozen kan worden. Sommige behandelingen
vereisen dat de ICD tijdelijk wordt uitgezet. De behandelend arts kan contact opnemen met
uw cardioloog bij vragen of als u een van de volgende onderzoeken of behandelingen moet
ondergaan:
-

MRI (niet toegestaan met een ICD, ook niet als de ICD wordt uitgezet).

-

Ultrakortegolf behandeling (UKG).

-

Gal- of niersteenvergruizing.

-

Ingreep onder algehele narcose.

-

Radiotherapeutische bestraling (bij kanker).

Raadzaam is om ook de fysiotherapeut, schoonheidsspecialist en tandarts op de hoogte te
stellen dat u een ICD draagt. Zij kunnen gebruik maken van apparatuur met elektromagnetische velden waarmee het niet wenselijk is dat zij dicht in de buurt van de ICD komen.
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6.

Waarom en wanneer de nacontrole

Ook al voelt u niets van de werking van de ICD, het apparaat functioneert altijd door voortdurend uw hartritme te controleren en te registreren. De nacontrole van de ICD is daarom
een belangrijk deel van de behandeling, alleen daarmee kan men onderzoeken of het ICDsysteem goed functioneert. De controles, met behulp van de analyzer (zie ook § 3.5) duren
enkele minuten en zijn volledig pijnloos. Het kan zijn dat u tijdens de controles een licht
bonzend gevoel en wat snellere hartslag waarneemt. Er worden echter geen hartritmestoornissen opgewekt of een schok toegediend. De ICD-technicus bekijkt de instellingen van de ICD,
kwaliteit van de elektroden, de levensduur van de batterij en het geheugen van de ICD wordt
uitgelezen. Men gaat na hoeveel ritmestoornissen de ICD heeft waargenomen sinds de
laatste controle, welke hij daarvan behandeld heeft en of de behandelingen correct en
succesvol waren. Indien nodig zal in overleg met de cardioloog de instelling van de ICD en/of
de medicatie aangepast worden. De eerste controle vindt bij voorkeur plaats in het ziekenhuis waar de ICD is geïmplanteerd.
Indien u één schok heeft ervaren, neem dan binnen 24-48 uur contact op met het ziekenhuis.
Indien mogelijk het liefst binnen kantooruren daar er dan altijd een ICD-technicus en arts
van het EFO-team aanwezig zijn.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Medium Care Cardiologie.
De telefoonnummers staan ook op de ICD-patiëntenpas. Uitgebreidere uitleg over hoe te
handelen in geval van een schok volgt hierna (zie verder § 7).
Sommige ICD’s geven bij storingen een audiosignaal (piepjes) of trilsignaal af. Neem in dat
geval direct contact met ons op.
Bij eventuele andere problemen of vragen kunt u altijd een eerdere afspraak maken voor
controle. Belt u daarvoor met de Polikliniek Cardiologie (010 704 01 04) voor een afspraak op
de Pacemaker & ICD polikliniek of met het secretariaat van de Klinische Elektrofysiologie
(010 703 39 91). Zie verder §17 voor overige telefoonnummers.

7.

Indien de ICD actief wordt

Voor de implantatie van een ICD maken veel patiënten zich zorgen over wat hen te wachten
staat indien hun 'kastje' therapie zal afgeven. Behalve door het afgeven van een schok kan
de ICD ritmestoornissen op een pijnloze manier beëindigen door middel van Anti Tachy
Pacing (ATP, zie ook §3.2). Deze therapievorm kan in de meeste ICD’s geprogrammeerd
worden en is niet beangstigend. Soms kan het worden ervaren als bonken in de keel of
hartkloppingen.
Wanneer ATP geen resultaat heeft, of zoals bij de S-ICD niet mogelijk is, zal de ICD bij het
aanhouden van de ritmestoornis een schok afgeven. Daarom is het goed indien u de ritmestoornis voelt, bij duizeligheid of neiging tot flauwvallen zo snel mogelijk zitten of liggen,
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desnoods midden op het voetpad of in de supermarkt. Dit om eventueel vallen te voorkomen. Wacht rustig tot u zich beter voelt.
Als het toch voorkomt dat de ICD een schok afgeeft, dan is de ervaring daarvan nogal uiteenlopend. Over het algemeen zal u het bewustzijn niet verliezen. De ICD grijpt snel in maar
soms kan een ritmestoornis invloed hebben op de bloeddruk met een korte periode van
bewustzijnsverlies tot gevolg. Bij herstel van het hartritme en hartfrequentie komt u weer
bij. Patiënten die de schok ervaren, beschrijven het als een krachtige en pijnlijke stoot in de
borst. Anderen ervaren de schok als het aanraken van schrikdraad. Raak niet in paniek, blijf
rustig ook al bent u en/of de mensen in uw omgeving geschrokken. U bent tijdens en na de
schok geen gevaar voor anderen!
Na een schok kan vermoeidheid optreden en spierpijn aan de borst voorkomen, vooral aan
de kant waar de ICD is geïmplanteerd. Dit wordt veroorzaakt doordat bij een schok de
spieren in de borst en bovenarmen plotseling samentrekken. U kunt ook misselijk zijn.
Indien u zich na de therapie van de ICD weer beter voelt en snel herstelt, vragen wij u
binnen 24-48 uur de schok bij ons te melden (tijdens kantooruren). U kunt ook eerder contact
opnemen met de ICD-verpleegkundige (tijdens kantooruren) of met een verpleegkundige
van de afdeling MC Cardiologie (buiten kantooruren) als u behoefte voelt te praten over uw
ervaring.
Wanneer u zich na de schok niet goed blijft voelen of als er zich problemen voordoen, dient u
direct contact op met de afdeling Klinische Elektrofysiologie (binnen kantooruren) of de
afdeling Medium Care Cardiologie (buiten kantooruren) of met de dienst 112.
Krijgt u meerdere schokken in enkele dagen, dan dient u zich zo spoedig mogelijk te
melden.
Meerdere schokken achter elkaar, dienen direct te worden gemeld waarna u via de
Spoedeisende Hulpdienst 112, per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het
Erasmus MC of een ziekenhuis in uw omgeving dient te worden gebracht voor controle.
Bij de technische controle van de ICD wordt nagegaan of de schok terecht werd gegeven
om een levensbedreigende snelle ritmestoornis te beëindigen. Onterechte schokken,
bijvoorbeeld tengevolge van een andere ritmestoornis of spierspanningen of androgene
oorzaken (stress) zijn ondanks de intensieve technische controles niet volledig uit te sluiten.
Het vervolg van een terechte of onterechte schok is gelijk.
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7.1

Nog even alles op een rijtje

Kreeg u één schok?
Telefonisch melden tussen 24-48 uur, bij voorkeur tijdens kantooruren,
Telefoonnummer: (010) 703 39 91 (secretariaat Klinische Elektrofysiologie)
Kreeg u een tweede schok?
Zo spoedig mogelijk telefonisch melden,
Telefoonnummer: (010) 703 39 91, tijdens kantooruren
Telefoonnummer: (010) 703 53 49, buiten kantooruren
Kreeg u meer dan twee schokken?
Alarmnummer 112, dag en nacht voor spoedgevallen
Zo spoedig mogelijk telefonisch melden, tijdens of buiten kantooruren, of via de
Spoedeisende hulpdienst of bij de Spoedeisende Hulp.
Telefoonnummer: (010) 703 39 91, tijdens kantooruren
Telefoonnummer: (010) 703 53 49, buiten kantooruren

8.

De vervanging van de ICD

De batterij van de ICD heeft een gemiddelde levensduur van ± vijf jaar. De exacte levensduur
hangt af van de instelling en de mate van belasting van de batterij. Aangezien de batterij
een geïntegreerd deel van de ICD (de pulsgenerator) vormt, moet het apparaat in zijn geheel
worden vervangen als capaciteit van de batterij terug loopt.
Het wisselen van de ICD is in de regel eenvoudiger dan de oorspronkelijke implantatie,
omdat de elektrode(n) meestal niet vervangen hoeven te worden. Bij de wisseling van de ICD
maakt de cardioloog een kleine opening net boven het oude litteken, neemt de oude defibrillator eruit en maakt deze los van de elektrode(n). Als na controle blijkt dat de elektrode(n)
intact is en goed functioneert wordt deze weer aangesloten op de nieuwe ICD-pulsgenerator.
Af en toe komt het voor dat ook de elektrode(n) toch vervangen moet worden.
Na vervanging van een ICD is dezelfde wondcontrole nodig als bij een implantatie. De periode van bewegingsbeperking van de arm aan de implantatiezijde is verkort tot ± 2 weken
omdat de elektrode(n) zich niet opnieuw vast hoeven te hechten zoals na de implantatie. Er
geldt een korte rijbeperking. Voor een goede wondgenezing en om bloedingen te voorkomen
adviseren wij u om de eerste poliklinische controle (9-12 dagen) geen auto te besturen.
Mocht het toch noodzakelijk zijn om ook de elektrode(n) te vervangen of bij te plaatsen, dan
geldt een bewegingsbeperking van de arm aan de implantatiezijde van 6 weken. Ook geldt
opnieuw een rijontzegging van 2 maanden. Indien uw medische situatie na de ICD en elektrode wissel stabiel blijft mag u na deze periode het autorijden weer hervatten. U hoeft geen
nieuw rijbewijs aan te vragen als u na de ICD implantatie al in het bezit bent van een
rij-bewijs met de juiste codes. (zie § 10, Autorijden). U ontvangt na de wisseling een nieuwe
ICD-patiëntenpas van de ICD-technicus.
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9.

Informeren van familie en vrienden

Het is raadzaam om mensen waar u regelmatig contact mee hebt over uw gezondheidsituatie te informeren. U kunt wellicht deze brochure laten lezen, zodat men de werking en de
onderliggende hartziekte beter kan begrijpen. Het is belangrijk dat uw omgeving zich niet
onterecht zorgen maakt en dat men weet hoe te handelen bij een schok. De mensen in uw
omgeving zullen het merken als u een schok krijgt toegediend en kunnen schrikken.
In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat uw ICD er niet in slaagt om de ritmestoornis te stoppen en dan zijn hulpbekwame personen letterlijk levensbelangrijk. Het is
daarom wenselijk dat uw partner, vrienden en familieleden een reanimatiecursus volgen.
Reanimatie van een ICD- drager kan op dezelfde manier als bij een patiënt die een dergelijk
apparaat niet hebben! De Nederlandse Hartstichting organiseert in het hele land reanimatielessen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de patiëntenvereniging Stichting
ICD dragers Nederland (de STIN) of bij de Nederlandse Hartstichting waarvan u achter in
deze brochure de adressen vindt.
Gun uzelf en uw familie een paar maanden de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen.
Het kan ook fijn zijn om met lotgenoten te overleggen. Er worden regelmatig bijeenkomsten
van de STIN gehouden om ervaringen en tips uit te wisselen. Ook organiseert het Erasmus
MC in het jaar na uw implantatie een informatie bijeenkomst voor ICD dragers en partners/
familie. U krijgt hiervoor te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging.
9.1

Angst en onzekerheid

Er kan een onaangenaam gevoel blijven bestaan. De ICD kan wel uw hartkwaal in geval van
een hartritmestoornis behandelen, maar de hartkwaal genezen kan de ICD niet. Het is
begrijpelijk als uzelf, en/ of uw partner/familie soms psychisch wat overgevoelig bent en
anders reageren dan u gewend bent. U of uw partner kunnen zich angstig voelen, angstig
zijn om een schok te krijgen of merken dat u angstig blijft na een schok. Schroom niet om
hierover te praten en/of hulp te vragen. Voor een gesprek of advies kunt u contact opnemen
met de ICD-verpleegkundige van het Erasmus MC. Praat erover, een ICD heeft u niet alleen.

10.

Een nieuw leven met de ICD

Terughoudende en angstige reacties zijn dus begrijpelijk na de implantatie. Veelal verdwijnt
de angst voor de ICD vrij snel en wordt het apparaat niet meer als belastend of beperkend
ervaren. De meeste ICD-dragers krijgen na de implantatie van de ICD een positievere instelling en voelen zich na de implantatie veiliger en zekerder dan in de veelal onzekere periode
ervoor. Zij vinden het prettig dat ze zich gemakkelijker kunnen en durven bewegen, zonder
dat ze met de angst leven om getroffen te worden door een ernstige ritmestoornis, buiten
het bereik van directe medische hulp.
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10.1

Sporten en vrijetijdsbesteding

Het dragen van een ICD is meestal geen reden om van beweging in de vorm van sport of een
andere vrijetijdsbesteding af te zien, tenzij de hartziekte dit verhindert. In een aantal
gevallen kunnen er daardoor bepaalde beperkingen gehandhaafd blijven. Daarom is het
noodzakelijk dat de wens tot sporten of bewegen met de cardioloog wordt besproken.
Sporten is 6 weken na de implantatie, na overleg met uw cardioloog weer toegestaan. Bouw
uw activiteiten geleidelijk aan op en laat u indien u angstig bent vergezellen door iemand
die op de hoogte is van uw situatie. Indien uw cardioloog akkoord gaat adviseren wij u deel
te nemen aan een hartrevalidatie programma. Soms is de ICD er wel de oorzaak van dat
sommige sporten en activiteiten worden afgeraden, maar meestal is de hartziekte bepalend
of u uw sport kan blijven uitoefenen. U kunt hartritmestoornissen of een plotseling wisselende bloeddruk krijgen waardoor sommige sporten of activiteiten (bijvoorbeeld hoog op een
ladder of een dak staan) onveilig worden. Sporten waarbij altijd grote alertheid nodig is,
zoals parachutespringen, hanggliding of diepzeeduiken (duiken met flessen) wordt daarom
afgeraden.
Sommige sporten kunt u het beste met anderen beoefenen, zoals vissport en zwemmen. Wij
raden u af alleen te gaan zwemmen in zee of ander open water. Als u ten gevolge van hartritmestoornissen buiten bewustzijn raakt zou u kunnen verdrinken. Zwem met iemand in de
buurt die op de hoogte is van uw situatie en zo nodig hulp kan bieden. Mocht u graag dicht
aan de waterkant vissen raden wij u aan een zwemvest te dragen.
Contactsporten (judo, karate, boksen enz.) zijn af te raden vanwege het grote risico op
verplaatsing en beschadiging van de huid en/of de ICD zelf.
Met een ICD kunt u gewoon zonnebaden of gebruik maken van de zonnebank of sauna.
Wij adviseren u wel rekening te houden met andere omstandigheden rond uw hartziekte
vanwege de extra arbeid die het hart bij hitte moet verrichten. Bij gebruik van bepaalde
hartmedicatie is in de zon verblijven soms niet aan te raden.
Raadpleeg de cardioloog met specifieke vragen over uw hartziekte en het toestaan van
sportbeoefening of hartrevalidatie. Dit geldt ook voor het gebruik van de sauna.
10.2

Seksualiteit

De ICD staat seksueel contact niet in de weg. Het is begrijpelijk dat sommige ICD-dragers
en/of partners angstig zijn omdat ook door seksuele activiteit de hartfrequentie toeneemt.
Angstgevoelens en onzekerheid over het hebben van een hartziekte, het gebruik van
bepaalde medicatie kunnen ook belemmerd werken. De kans dat de ICD tijdens een intiem
moment een schok afgeeft is klein omdat de ICD zo is ingesteld dat hij deze hogere hartfrequentie als een natuurlijk snel ritme herkent. Een eventuele schok is voor de partner niet
gevaarlijk. Bespreek uw gevoelens met uw partner en neem uw tijd om te wennen aan de
veranderde situatie.
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10.3

Werken

Het oppakken van het dagelijks leven als ICD drager levert meestal geen problemen op.
De termijn waarop u het werk kan hervatten is afhankelijk van uw herstel, hartziekte en de
aard van uw werkzaamheden. In verband met de wondgenezing adviseren wij u tot aan de
eerste poliklinische controle niet te werken. Sommige activiteiten kunt u beter vermijden.
Als u werkzaam bent in een werkplaats, fabriek of werkt met grote generatoren, krachtcentrales en inductieovens kan de apparatuur de werking van de ICD beïnvloeden. Het is
mogelijk om de werkplek te laten controleren op veiligheid.
Indien u voor uw beroep gebruik maakt van uw auto zijn er beperkingen voor ICD dragers.
De tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid kan een probleem zijn bij het hervatten van
de werkzaamheden en bij het onderhouden van sociale contacten. Voor het beroepsmatig
vervoeren van personen (o.a. bus, taxi, trein en metro) en goederen geldt een definitief
rijverbod (zie § 11). Ook werken op grote hoogten (bijvoorbeeld op een ladder) is risicovol
vanwege de kans het bewustzijn en het evenwicht te verliezen door hartritmestoornissen en
duizeligheid. Te denken valt aan bouwvakkers, glazenwassers en schilders. In enkele
gevallen betekent dit dat u andere werkzaamheden moet uitoefenen of zelfs een andere
baan moet zoeken. Laat u informeren door de ICD-verpleegkundige en/of cardioloog en
bespreek de mogelijkheden met uw werkgever of ARBO arts.

11.

Autorijden

Aandoeningen die aanleiding kunnen geven tot bewustzijnsverlies zoals epilepsie en
bepaalde hartaandoeningen, houden volgens nationale wetgevingen en Europese richtlijnen
in, dat men niet langer geschikt is voor het besturen van motorvoertuigen waarvoor een
wettelijk rijbewijs verplicht is. Een uitzondering daarop vormen onder andere hartpatiënten
bij wie een ICD is geïmplanteerd. Zij mogen in Nederland sinds 1 juni 2000 onder bepaalde
voorwaarden gebruik maken van de rijbewijzen van Groep 1 (A, B en B+E) voor privé gebruik
(code 100) en sinds 2004 ook voor beperkt beroepsmatig gebruik (code 101).
Het gebruik van de rijbewijzen van Groep 2 (C, C+E en D+E) is voor ICD-dragers uitgesloten.
Hun zogenaamde Groot Rijbewijs komt te vervallen.
Beroepsmatig vervoer met een rijbewijs van Groep 1 is beperkt tot 4 uur per dag en geldt
alleen voor goederenvervoer. Vervoer van personen (bijvoorbeeld als taxichauffeur) of bij
rijlessen is uitgesloten. Onbetaald personenvervoer zoals bijvoorbeeld vrijwilliger op
een buurtbus is in principe niet verboden maar de Commissie Schalij die de Minister in 2004
adviseerde, acht het ongewenst.
11.1

Wettelijk

Na de implantatie van de ICD hebt u nog altijd een geldig rijbewijs. Alleen voldoet u niet
meer aan de medische geschiktheidseisen waarop het rijbewijs destijds is afgegeven. Maar
omdat de Nederlandse wetgever geen meldplicht kent, bent u niet verplicht dit zelf te
melden. Wilt u echter te allen tijde zowel juridisch als verzekeringstechnisch 100% gedekt
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zijn dan adviseren wij u een nieuw rijbewijs met code 100 of 101 aan te vragen. Dat kunt u
doen als de ICD twee maanden na de implantatie nog geen terechte of onterechte schok
heeft afgegeven.
Autorijden met een ICD is alleen mogelijk met:
-

een geschiktheidsverklaring van de cardioloog

-

een gecodeerd rijbewijs A, B, B+E
-

code 100: alleen privégebruik

-

code 101: beperkt beroepsmatig gebruik met uitzondering van personenvervoer

Alle andere rijbewijzen zijn uitgesloten.
Wettelijke wachttijden voor autorijden zijn:
-

na implantatie ICD:

2 maanden + nieuw rijbewijs kopen

-

na terechte schok:

2 maanden

-

na onterechte schok:

2 maanden na herprogrammering

-

na vervanging ICD:

± 2 weken, na genezing van de wond

-

na vervanging ICD en draad/draden:

2 maanden

-

na bijplaatsen draad/draden

2 maanden

(Regeling eisen geschiktheid 2000, artikel 6.7.4: Staatscourant 99 [23 mei 2000], pagina 10
e.v.;gewijzigd: Staatscourant 106 [8 juni 2004], pagina 13 e.v.)
11.2

Het aanvragen van een rijbewijs uitsluitend voor privé gebruik (code 100)

Voor het aanvragen van het rijbewijs hebt u nodig:
-

een zogenaamde Eigen Verklaring of een Eigen Verklaring met geneeskundig verslag

-

een keuringsrapport van uw cardioloog.

Ad 1: Eigen Verklaring
De Eigen Verklaring kunt u kopen op het gemeentehuis. Het formulier bevat onder andere
een tiental vragen over aandoeningen die voor de verkeersveiligheid van belang worden
geacht.
Vraag 5 op de Eigen verklaring luidt:
Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten,
verhoogde bloeddruk, nierziekte en longziekte, of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?
Als ICD-drager moet u deze vraag in elk geval met JA beantwoorden. Als u alle andere
vragen met NEE kunt beantwoorden en het positieve antwoord betreft alleen een ICD dan
accepteert het CBR - in tegenstelling tot het wettelijk voorschrift - dat u aan de achterzijde
van het formulier onder Aantekening/opmerking(en) het antwoord zelf toelicht door te
vermelden, dat u ICD-drager bent zoals blijkt uit de geschiktheidverklaring van de
cardioloog. In alle andere gevallen is een aantekening van een arts waaruit de aard en ernst
van de aandoening blijkt verplicht.
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Ad 2: Eigen verklaring met geneeskundig verslag
U moet gebruik maken van een Eigen verklaring met geneeskundig verslag als u op het
moment van aanvragen 70 jaar of ouder bent en uw huidige “geldige” rijbewijs afloopt op of
na de dag waarop u 75 jaar wordt.
Ad 3: Het Keuringsrapport van uw cardioloog
Op grond van de nieuwe eisen bent u als ICD-drager verplicht zich te laten keuren door een
cardioloog. Omdat het hierbij gaat om specifieke kennis over de ICD neemt het CBR
genoegen met een rapport van de cardioloog die u behandelt. In de meeste gevallen is dat
een cardioloog van een implantatiecentrum, maar het kan ook de cardioloog zijn van het
ziekenhuis op wiens indicatie bij u een ICD is geïmplanteerd en onder behandeling bent.
Voor het afgeven van de verklaring moet gebruik gemaakt worden van het uniforme, door
het CBR ontworpen Formulier Code 100: Beoordeling inzake geschiktheid voor het besturen
van een motorvoertuig voor privé gebruik met een rijbewijs A, B, of B+E, door ICD-dragers.
Nadat het CBR alle formulieren heeft ontvangen, ontvangt u van het CBR een besluit over
uw geschiktheid voor het rijbewijs, waarna u op het gemeentehuis uw nieuwe rijbewijs
kunt aanvragen. Op dit nieuwe rijbewijs dat de vorm heeft van een creditcard, treft u naast
de bekende categorieën A, B, en B+E ook de categorie AM aan. Dat houdt in dat u met dit
rijbewijs ook bevoegd bent voor het besturen van een bromfiets, snorfiets of brommobiel.
11.3

Het aanvragen van een rijbewijs voor beperkt beroepsmatig gebruik (code 101)

Wilt u het rijbewijs niet alleen privé maar ook beperkt beroepsmatig te gebruiken dan volgt
u dezelfde procedure als vermeld onder §11.2. maar dient u dit rechtstreeks op te sturen naar
het hoofd Medische zaken van het CBR te Rijswijk.
Voor het afgeven van de verklaring kan uw cardioloog gebruik maken van het uniforme,
eveneens door het CBR ontworpen Formulier Code 101: Beoordeling inzake geschiktheid voor
het besturen van een motorvoertuig voor beperkt beroepsmatig gebruik inclusief privé
gebruik met een rijbewijs A, B of B+E door ICD-dragers.
Behalve de Eigen Verklaring en het Keuringsrapport van uw cardioloog hebt u voor het
aanvragen van een rijbewijs met code 101 ook zeker een Werkgeversverklaring nodig,
waaruit blijkt dat u voldoet aan de wettelijke voorwaarden die daarvoor worden gesteld.
Bent u zelfstandig beroepsbeoefenaar dan mag u deze verklaring zelf invullen. U moet dan
wel een uittreksel meesturen van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast
vraagt het CBR om een toelichting waaruit blijkt om welke redenen u code 101 aanvraagt.
Samengevat: voor het aanvragen van een rijbewijs met code 101 hebt u nodig:
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-

Eigen Verklaring (al of niet met geneeskundig verslag).

-

Geschiktheidverklaring cardioloog.

-

Werkgeversverklaring.

-

(indien van toepassing) Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel.

-

Toelichting aanvraag code 101.

-

Kopie identiteitsbewijs (op vrijwillige basis ter versnelling van de procedure).

Bovengenoemde formulieren stuurt u niet op naar het regiokantoor van het CBR maar naar:
dhr. R.A.Bredewoud, Hoofd Medische Zaken van het CBR te Rijswijk, Postbus 3014, 2280 GA
Rijswijk.
Meer informatie over autorijden met een ICD kunt u vinden op de website van de Stichting
ICD-dragers Nederland, www.stin.nl op de pagina Rijbewijzen.
11.4

Brommer / scooter rijden

Voor het besturen van een bromfiets, scooter, snorfiets of Spatamet heeft u nodig
-

een geldig Nederlands rijbewijs (afgegeven voor 1 oktober 2006) of

-

een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie A of B (afgegeven voor 01-10-2006) of

-

een bromfietsrijbewijs voor de categorie AM

-

een ongeldig Nederlands rijbewijs (ongeldig geworden na 30 juni 1985) waarmee u een
rijbewijs voor de categorie AM kunt aanvragen.

Indien u niet in het bezit bent van een van deze documenten dan geldt vanaf 1 april 2010 dat
u een theoretisch en praktisch examen moet afleggen voor het verkrijgen van een brommercertificaat, categorie AM.

12.

Het Vaarbewijs

12.1

Het Groot Vaarbewijs

Groot Vaarbewijs en Rijnpatent zijn voor ICD-dragers uitgesloten. Voor informatie over deze
vaarbewijzen kunt u zich wenden tot het CBR, divisie CCV afdeling Binnenvaart te Rijswijk,
tel.070-3720580.
12.2

Het Klein Vaarbewijs

ICD-dragers mogen alleen voor de pleziervaart gebruik maken van een Klein Vaarbewijs.
Na de implantatie bedraagt de wachttijd 2 maanden. Daarna kan een positief specialistisch
rapport worden verstrekt waaruit blijkt dat de ICD gedurende deze periode geen schok heeft
afgegeven. Na een schok geldt opnieuw een wachttijd van 2 maanden. Krijgt men meer dan
één schok in een periode van 2 jaar dan is men eveneens ongeschikt. De wettelijke
geldigheidstermijn is maximaal 5 jaar. De regelgeving over rij- en vaarbewijzen is niet alleen
gecompliceerd maar ook steeds aan veranderingen onderhevig. STIN is daarvan steeds op de
hoogte. Wij adviseren u daarom voor informatie over dit onderwerp gebruik te maken van
de website van de STIN, www.stin.nl of rechtstreeks contact opnemen met de STIN (zie § 17).
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13.

Reizen met een ICD

Ook met de ICD kunt u een actief leven leiden. Reizen hoort daar voor velen bij!
De volgende punten moeten daarbij wel in acht worden genomen.
Draag altijd uw ICD-patiëntenpasje bij u. Toon het pasje steeds bij de veiligheidscontroles bij
de detectiepoortjes. U bent als ICD drager niet verplicht deze poortjes te passeren. Laat u voor
alle zekerheid handmatig fouilleren. Fouilleren met metaaldetectoren is af te raden. De
Bodyscan brengt geen gezondheidsrisico met zich mee, pacemaker- en ICD dragers kunnen
hier veilig doorheen.
Mocht u toch problemen voorzien dan zijn op de website van de STIN voorbeeldbrieven
beschikbaar in verschillende talen die u kunnen helpen bij het passeren van de security,
bijvoorbeeld op luchthavens. Hierin wordt uitgelegd waarom fouilleren met een metaaldetector niet wenselijk is. Achterin deze brochure vindt u een kaartje met pictogrammen,
deze kunt u bij uw reisdocumenten voegen.
Mocht u gebruik maken van een telemonitoringsysteem en u kunt hiervan gedurende uw
verblijf in het buitenland geen gebruik van maken, dan stellen wij het op prijs als u dit voor
uw vertrek bespreekt met de ICD-technicus (zie § 3.6).

14.

Werken met huishoudelijke en andere apparatuur en elektromagnetische
invloeden

De ICD is door de ingebouwde beveiligingen zoveel mogelijk beschermd tegen elektromagnetische invloeden van buitenaf, die bijvoorbeeld afkomstig kunnen zijn van elektrische
apparatuur. Let u bij het gebruik hiervan op het CE- keurmerk. Zorg dat het apparaat goed
functioneert en de elektriciteit- of voedingsdraden niet beschadigd zijn. Door een elektrische
schok kan het ICD- systeem beschadigd raken. ICD- dragers kunnen letterlijk met een gerust
hart vrijwel alle huishoudelijke apparatuur, gereedschap en kantoorapparatuur hanteren of
dicht bij in de buurt komen zoals bijvoorbeeld:
-

Magnetrons.

-

Televisie, radio, video, DVD speler, computer en blue-tooth apparatuur.

-

Klein huishoudelijk materiaal zoals mixers, broodroosters, elektrische messen- en

-

Wasmachines, vaatwassers en elektrische fornuizen.

-

Elektrische dekens en verwarmingskussens, waterbed.

-

Grasmaaiers, elektrische heggenschaar.

-

Motoren met bougies in vervoermiddelen.

-

Elektrische boor- en zaagmachines die op armlengte afstand kunnen gehouden worden.

-

Elektrische schrijfmachines, kopieerapparaten en computers.

-

Diefstalpoortjes in winkels kunnen geen kwaad, tenzij u er een lange tijd tussen gaat

blikopeners, haardrogers en scheerapparaten.

staan. In een normaal tempo door het poortje heen lopen heeft geen gevolgen voor de
werking van de ICD.
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-

Elektrische auto of heftruck met sterke accu.

-

Hoogspanningsmasten (zolang u er niet in klimt).

Zware elektromagnetische velden kunnen de ICD beïnvloeden, maar nooit helemaal
uitzetten. Zodra u zich van de bron verwijdert, zal de ICD over het algemeen weer normaal
gaan functioneren. In uitzonderlijke gevallen kan een elektromagnetisch veld dusdanige
storing veroorzaken dat er een schok wordt afgegeven of de instellingen veranderen. Soms
waarschuwt de ICD voor elektromagnetische invloeden door middel van een audiosignaal.
Het gebruik van luidsprekerboxen, zendapparatuur van radioamateurs en inductiekookplaten zijn bij normaal gebruik veilig. Echter, plaats deze storingsbronnen niet over of
dichtbij het ICD systeem.
Voorzichtigheid is geboden met apparatuur zoals draadloze telefoons en GSM’s of MP3spelers. Wij raden u aan deze niet gebruiken aan de kant waar de ICD is geïmplanteerd, maar
aan de andere zijde van uw lichaam. Draag ze niet in uw borstzak op de ICD maar in uw
broekzak en houdt ze minimaal 15 centimeter verwijderd van de ICD.
De volgende situaties dienen te worden vermeden:
-

Elektrische boor- en zaagmachines die op en tegen de schouder gehanteerd worden

-

(Bedrijfs)ruimten met veel zware industriële apparatuur en sterke elektromagnetische

-

Buig niet voorover tot tegen inductiekookplaten of een inductieoven, ook al zijn deze

(vooral vanwege de trillingen).
velden.
niet in werking. Houdt hier een armlengte afstand.
-

Een scheepsradar zou mogelijk storing kunnen veroorzaken.

-

Houdt draadloze telefoons, mobiele telefoons, MP3 spelers, koptelefoons of headsets

-

Het gebruik van een massagestoel.

-

Sleutelen aan een draaiende motor.

minimaal 15 centimeter weg van de ICD, draag hen niet op borst op in de borstzak.

Als u twijfelt aan het gebruik van materialen thuis of op het werk raadpleeg dan de cardioloog, de ICD- verpleegkundige of de ICD-technicus.
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15.

Klein ABC

Anti-tachycardie-stimulatie(Anti-Tachycardie Pacing, afgekort ATP)
Dit is de basistherapie die de ICD toepast om een tachycardie te stoppen. De impulsen zijn
zwakker dan bij cardioversie en defibrillatie. In het algemeen merkt u er weinig van, het zijn
eigenlijk snelle pacemakerimpulsen die volgens een vast patroon afgegeven worden.
Aritmie
Samenvattend begrip voor alle ritmestoornissen van het hart. Soms slaat het hart niet meer
regelmatig; de tijdsafstand tussen twee slagen wisselt. Men onderscheidt snelle aritmieën
(tachycardie) en trage aritmieën (bradycardie).
ARVD
Aritmogene Rechter Ventrikel Dysplasie: hartziekte waarbij de hartspier van vooral de rechter kamer vervangen wordt door vetweefsel.
Atrium of boezem
Elk hart heeft twee boezems (ook voorkamers genoemd). Hun functie is het vullen van de
hartkamers of ventrikels. Ritmestoornissen in de boezems zijn minder gevaarlijk dan die in
de ventrikels.
Bradycardie
Langzame, regelmatige of onregelmatige hartslag; vertraging van de hartslag tot onder de
zestig slagen per minuut.
Coagulatie/ electrocauterisatie
Het elektrisch dichtbranden van een bloedvat tijdens een medische ingreep of operatie.
Defibrillatie
Het beëindigen van ventrikelfibrillatie met behulp van een elektrische schok.
Elektrocardiogram (ECG)
Registratie van de elektrische activiteit van het hart. Aan de hand van het ECG kunnen onregelmatigheden in het hartritme worden gezien en behandeld. Ook wel hartfilmpje genoemd.
Elektrode
Een geïsoleerde geleider 'elektriciteitsdraad' die bestaat uit een gewikkelde metalen draad
van hoogwaardig materiaal met daaromheen isolatie. De elektrode heeft een dubbele functie: de gemeten signalen van het hart worden naar de ICD gevoerd via de elektrode en
via de elektrode(n) wordt door de ICD therapie aan het hart afgegeven.
Elektrofysioloog
Cardioloog die gespecialiseerd is in de behandeling van hartritmestoornissen.
Elektromagnetisch veld
Elke stroomvoerende elektrische geleider heeft een elektromagnetisch veld rond zich. Dit is
bijvoorbeeld de oorzaak dat kompassen in de nabijheid van stroomvoerende leidingen vaak
een verkeerde richting aangeven. Dragers van een ICD moeten vanwege de storende invloed
elk sterk elektromagnetisch veld mijden.
Endocard
Het weefsel aan de binnenkant van het hart. De elektroden van de ICD worden tegen of in
het endocard aangebracht.
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Extrasystole
Het 'overslaan' van het hart. Dit wordt veroorzaakt door impulsen vanuit het hart zelf, die
buiten de sinusknoop ontstaan en daardoor een 'extra slag' teweeg brengen.
Fibrillatie
Een snel, chaotisch en onregelmatig ritme van meer dan 250 slagen per minuut.
Impulsgenerator
Dit is het ICD-gedeelte dat onder de huid of onder de borstspier wordt geïmplanteerd. Het
bevat de batterij, microprocessoren (het informatieverwerkende deel) en de condensatoren.
Tachycardie
Snel hartritme met meer dan 100 slagen per minuut. Symptomen van een tachycardie kunnen duizeligheid, flauwte, hartkloppingen, kloppen van het hart in de keel, pijn op de borst
of kortademigheid zijn.

16.

Vaak gestelde vragen

Wat voel ik van de geïmplanteerde componenten van de ICD?
De ICD ligt onder de huid of onder de borstspier. Het ziet eruit als een verhevenheid onder
het sleutelbeen of aan de linkerzij (bij een S-ICD) en blijft zichtbaar. Het gewicht zult u waarschijnlijk ervaren als vreemd lichaam. Meestal vergeet u dit na een maand of drie. Van de
elektroden merkt u niets.
Geldt hoe meer draden hoe beter de werking van de ICD?
Nee, 1 draad in de rechter kamer is altijd nodig, dit is de schokdraad. Andere draden toevoegen is nodig en zinvol als de aard van uw hartziekte daarom vraagt en de elektrofysioloog de
indicatie hiervoor aanwezig acht.
Hoe merk je de verschillende soorten therapie van de ICD?
De ICD geeft indien nodig therapie van verschillende sterkte. De meeste aritmieën zult u niet
voelen. Slechts zelden is een sterke schok nodig. Of u buiten bewustzijn raakt hangt af van
de omstandigheden en de instelling van de ICD. Als u de schok toch bewust beleeft, dan zult
u deze voelen als een onaangename harde stoot in de borst, die hevig maar kort is.
Helpt de ICD mijn hartziekte genezen?
Nee. De ICD behandelt alleen de symptomen van de hartziekte, zodat u weer een leven kunt
leiden zonder dat u zich zorgen moet maken over uw aritmie.
Hoe wordt de batterij vervangen?
De batterij wordt niet vervangen maar de hele pulsgenerator. Dit gebeurt operatief ruim
voordat de batterij leeg is.
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Kan ik na de ICD-implantatie stoppen met mijn medicijnen?
De cardioloog/elektrofysioloog bekijkt uw medicatie. Vaak hebt u ook na de ICD implantatie
medicijnen nodig als extra ondersteuning voor het hart. Houdt u zich aan de medicatievoorschriften en stop niet op eigen initiatief met medicijnen maar overleg dit met uw cardioloog.
Kan de ICD-schok voor andere mensen gevaarlijk zijn?
Als iemand u aanraakt wanneer u een schok krijgt, kan deze persoon een tinteling van de
huid voelen door de elektrische ontlading van de ICD. Dit is absoluut ongevaarlijk.
Kan ik met de ICD rustig sterven?
Als het hart op een dag zijn kracht verliest, zoals dat bij alle mensen eens gebeurt, kunnen
ook elektrische impulsen het niet meer laten kloppen. De schokfunctie van de ICD kan op uw
verzoek worden uitgezet. Na uw overlijden moet de ICD omwille van het milieu verwijderd
worden. Dit zal in overleg met de begrafenisondernemer, uitvaartcentrum of huisarts gebeuren.
Kan ik de werkingsduur van de ICD verlengen door rustig te leven?
Nee.
Zijn er activiteiten die ik beter niet alleen kan doen?
Ja, bijvoorbeeld alleen zwemmen, varen in een boot of hoog op een ladder staan. De kans
bestaat dat u bij een eventuele schok van de ICD tijdens deze activiteiten gevaar loopt.
Is onweer van invloed op de werking van de ICD?
Nee, weersomstandigheden inclusief statische elektriciteit hebben geen invloed. Blikseminslag is voor iedereen gevaarlijk, met of zonder ICD. Sommige ICD dragers melden last te hebben van onverklaarde verschijnselen als prikkelingen rond het hart of in de hals. Hiervoor is
geen medische of technische verklaring te geven.
Kan ik met een ICD worden gereanimeerd?
Ja. Ondanks dat de ICD u beschermd voor plotse hartdood door levensbedreigende snelle
ritmestoornissen kan er ook iets anders aan de hand zijn. Het is raadzaam 112 te bellen en te
starten met reanimeren als de ICD drager na enige tijd, eventueel na een of meerdere schokken buiten bewustzijn blijft.
Maakt het verschil voor de rijbevoegdheid of ik terechte of onterechte therapie heb
gehad?
Nee, wettelijk wordt hier (nog) geen verschil in gemaakt. In beide gevallen bent u 2 maanden onbevoegd om een voertuig te besturen.
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17.

Handige telefoonnummers, adressen en websites

Erasmus MC
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam
Algemeen telefoonnummer: (010) 704 0 704
Website: www.erasmusmc.nl
Afdeling Klinische Elektrofysiologie (secretariaat), BD 416 (Thoraxcentrum, 4de etage)
Telefoonnummer: (010) 703 39 91 (bereikbaar van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 16 .00 uur)
E-mail: efo@erasmusmc.nl
Afdeling Medium Care Cardiologie, BD 370 (Thoraxcentrum, 3deetage )
Telefoonnummer: (010) 703 53 49 (voor spoed of dringende vragen dag en nacht bereikbaar)
ICD-verpleegkundige Medium Care Cardiologie, BD 351 (Thoraxcentrum, 3de etage)
Telefoonnummer: (010) 703 22 50 / 06-12805668 (bereikbaar van ma t/m do tijdens kantooruren)
E-mail: pre.interventiepoli.cardio@erasmusmc.nl
Polikliniek Cardiologie, BA 300 (Thoraxcentrum, 3de etage)., ’s Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam
Telefoonnummer: (010 ) 704 01 04 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur)

Patientenverenigingen
STIN, Stichting ICD dragers Nederland, Smitsven 18, 1504 AM Zaandam
Telefoonnummer: 075-7850392, Faxnummer: 075-7850389, E-mail: kantoor@stin.nl
Donateursadministratie: tel. 0348-431393 of e-mail: donateurs@stin.nl
Website: www.stin.nl
Nederlandse Hartstichting, Algemeen adres:
Vrienden Van De Hartstichting, Postbus 300, 2501CH Den Haag
Informatielijn: 0900 3000 300 (lokaal tarief)
www.hartstichting.nl

Fabrikant S-ICD
Cameron Health, Europees Hoofdkantoor
Telefoonnummer 026-3550260, vanuit het buitenland: 0031-263550260

Voor informatie over alarmpenningen
Stichting Witte Kruis, telefoonnummer: 070-3631635
Website: www.whitecrossfoundation.org/nl/index.html
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Bureau Identificatie, Postbus 200, 3720 AE Bilthoven
Telefoonnummer: 030-2292505, Fax: 030-2290931

Telefoonnummer: 0900-0210, Website: www.cbr.nl
De heer R.A. Bredewoud , Hoofd Medische Zaken CBR, Postbus 3014, 2280 GA Rijswijk
Fax: 070-3720673

Voor informatie over het vaarbewijs
CBR, divisie CCV afdeling Binnenvaart, Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk ZH
Telefoonnummer: 070-372 05 80.

Bronvermelding
Met dank aan de Stichting ICD dragers Nederland, Prof. Dr. L.J.M. Jordaens, Hoofd van de
afdeling Klinische Elektrofysiologie van het Erasmus MC en alle collega’s van de afdelingen
Klinische Elektrofysiologie en Medium Care Cardiologie.
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