
Vragen die u mogelijk  
aan uw arts wilt stellen  
als hij u een implanteerbare 
defibrillator (ICD of CRT-D)  
heeft aangeraden

 Waarom heb ik een implanteerbare defibrillator nodig?

 Zijn er nog andere behandelopties behalve een defibrillator?

 Kunnen medicijnen mijn toestand niet verbeteren?

 Hoe werkt dit de implanteerbare defibrillator?

 Waar wordt de defibrillator ingebracht?

 Hoe wordt deze geïmplanteerd?
 Onder de huid of onder de spier?

 Hoe ziet het litteken er uit als de wond genezen is?

 Kan de defibrillator zich verplaatsen nadat deze is 
geïmplanteerd?

 Welke beperkingen heb ik na de implantatie en hoelang 
gelden deze beperkingen?

 Mag ik na de implantatie en revalidatie weer sporten?

 Wanneer mogen mijn partner en ik weer met elkaar vrijen?

 Heeft de implantatie gevolgen voor mijn carrière/hobby’s?
(Noteer de werkzaamheden of hobby’s waar u vragen over 
heeft voor uw arts. Bijvoorbeeld: het besturen van een 
vorkheftruck of vrachtwagen voor het werk, het werken in de 
buurt van machines, hobby's/activiteiten zoals zwemmen, 
golfen, tennis, lassen, enz.)

 Voel ik iets van de werking van de implanteerbare defibrillator?
 Kan ik de stimulatie voelen?
 Kan ik een schok voelen?
 Hoe voelt het als de defibrillator een schok afgeeft?

 Maak samen met uw arts een schokplan op basis van de 
volgende vragen:
 Wat moet ik doen als de defibrillator een schok heeft 

afgegeven?
 Wat moet ik doen als de defibrillator meerdere schokken 

heeft afgegeven?
 Kan iemand die me aanraakt tijdens een schok de schok 

voelen of gewond raken?
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 Moet ik contact opnemen met mijn behandelend arts als ik val of 
als ik op een pijnlijke manier tegen de defibrillator stoot?

 Hoe lang gaat de batterij van mijn defibrillator mee en hoe weet ik 
wanneer deze vervangen moet worden?

 Mag ik in de toekomst een MRI-scan ondergaan?

 Kan ik na de operatie op een veilige manier luchthavens bezoeken 
en met het vliegtuig reizen?

 Welke huishoudelijke voorwerpen/apparaten kunnen de werking 
van mijn defibrillator verstoren en welke voorzorgsmaatregelen 
moet ik nemen?

 Mag ik in de buurt komen van gewone magneten?
 Wat gebeurt er als ik te dicht bij een magneet kom en de 

defibrillator een pieptoon laat horen?

 Hoe klinken de alarmtonen die mijn defibrillator kan afgeven?
 Wat betekenen de verschillende alarmtonen?
 Wat moet ik doen als ik een van deze alarmtonen hoor?

 Kom ik in aanmerking voor controle op afstand?

 Hoe werkt controle op afstand?
 Moet ik iets doen, of werkt het zonder mijn tussenkomst?

 Waar kan ik aanvullende informatie vinden als ik nog vragen heb?

Deze lijst met vragen is ontwikkeld met behulp van de 
patiëntenondersteuningsgroep ”Living with an ICD”  
https://www.facebook.com/groups/icdsupport/

De inhoud van deze website is uitsluitend informatief, en bevat en vervangt geen medische diagnose. 
Voor een medische diagnose dient u altijd contact op te nemen met uw professionele zorgverlener. 
Voor informatie over uw diagnose en behandeling dient u altijd contact op te nemen met uw arts. Niets 
in dit document mag worden opgevat als een promotie van of een verzoek om een indicatie voor 
de toepassing van een product dat niet is toegestaan door de wetten en voorschriften van het land 
waar u woont. Niet iedereen zal op dezelfde manier reageren op de therapie of ingreep of dezelfde 
resultaten ondervinden. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig 
heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

Raadpleeg de handleiding van het medische hulpmiddel voor meer informatie over de gebruiksinstructies, 
implantatieprocedure, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en 
mogelijke bijwerkingen. Neem contact op met uw zorgverlener voor meer informatie.
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