Screening voor TAVI-procedure door klinisch geriater
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U of uw familielid wordt behandeld door een cardioloog. Er is sprake van klachten die kunnen passen
bij een vernauwing van één van de hartkleppen: de aortaklep. De cardioloog heeft daarom voorgesteld
een operatie te doen om deze vernauwing te verhelpen: de TAVI-procedure (Transcatheter Aortic
Valve Implantation). Via de lies krijgt u een nieuwe hartklep geïmplanteerd. Als voorbereiding op deze
operatie wordt u uitgenodigd voor een bezoek aan de klinisch geriater.

Waarom bezoekt u de klinisch geriater?

Een operatie is nooit zonder risico. Hoewel artsen nooit 100% kunnen voorkomen dat er
complicaties optreden, kunnen zij de kans hierop wel zo klein mogelijk maken. Eén van de
factoren waarvan onderzocht is dat het het risico op complicaties vergroot, is de
zogenoemde 'kwetsbaarheid'. Kwetsbaarheid houdt in dat er lichamelijke en/of
denkproblemen zijn waardoor iemand minder goed in staat is een stressvolle gebeurtenis,
zoals een operatie, te doorstaan. Hierdoor is het risico op complicaties van een operatie
groter.
Het is dus van belang om te weten of u kwetsbaar bent. Uw behandelend artsen kunnen
hierop in spelen om de kans op complicaties zo klein mogelijk te maken. Omdat
kwetsbaarheid door veel verschillende factoren veroorzaakt kan worden, is het van belang
dat een arts met brede kennis beoordeelt of u kwetsbaar bent. Een geriater is hiervoor de
specialist bij uitstek.

Wat onderzoekt de klinisch geriater?

Tijdens uw bezoek zult u een uitgebreid gesprek hebben met één van de geriaters of arts in
opleiding tot geriater.
De arts zal uw klachten met u bespreken, maar ook naar andere zaken vragen zoals uw
thuissituatie en eventuele denkproblemen. Er zal ook een volledig lichamelijk onderzoek bij u
verricht worden met een korte geheugentest.
In totaal duren alle onderzoeken ongeveer 80 minuten.
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De uitkomsten van het polikliniekbezoek

De uitkomsten van het gesprek en de tests worden met u besproken. Er zijn twee mogelijkheden:
 U bent niet verhoogd kwetsbaar
Dit houdt niet in dat u geen risico heeft op complicaties van de ingreep. Maar het risico hierop is
niet belangrijk verhoogd. Het kan voorkomen dat de arts u adviezen geeft om uw conditie voor
de ingreep zo optimaal mogelijk te maken.
 U bent verhoogd kwetsbaar
Dit betekent dat er factoren zijn die het risico op complicaties van de ingreep verhogen. Hierdoor
kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn om uw conditie voor de ingreep zo optimaal
mogelijk te maken. Ook kan het zijn dat een TAVI-procedure voor u niet de beste behandeling is.
De geriater heeft een adviserende rol in uw behandelproces. De definitieve beslissing om de
ingreep wel of niet uit te voeren ligt bij uw cardioloog in dit ziekenhuis.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek
Geriatrie.

Bereikbaarheid
Met de auto:
Er is een mogelijkheid voor uw bezoek om op locatie ETZ TweeSteden de auto bij ingang West van het
ziekenhuis parkeren. Deze ingang bevindt zich aan de Brugstraat.
Met het openbaar vervoer:
Vanaf het Centraal Station bereikt u locatie ETZ TweeSteden met de volgende buslijnen:
 Lijn 1: ETZ Elisabeth-CS- Noord;


Lijn 7: De Blaak-CS-West.
Als u met lijn 1 komt, stapt u uit bij de halte Dr. Deelenlaan.
Bent u met lijn 7, dan stapt u uit bij de halte Postelse Hoeflaan.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Polikliniek Geriatrie:
Kliniek Geriatrie:
Secretariaat Geriatrie:
E-mailadres: secgeriatrie@etz.nl

(013) 221 00 00
(013) 221 00 90
(013) 221 51 04
(013) 221 51 11

Locatie ETZ Elisabeth
Route 57
Locatie ETZ TweeSteden
Route 93
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