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Inleiding
Het pericard is het hartzakje. Dit is een dubbel vlies rondom het hart. Normaal zit er heel weinig vocht tussen de 
twee vliezen waardoor deze langs elkaar kunnen glijden. Het pericard dient om het hart te beschermen, onder 
andere tegen infecties.

Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje. Dit gaat gepaard met een toename van het vocht tussen het dubbel 
vlies, pericardvocht. Hierdoor kan het hart niet goed ontspannen en zich niet goed vullen met bloed.

Een pericardpunctie wordt uitgevoerd als er te veel vocht in het hartzakje zit waardoor het hart zich niet goed kan 
vullen met bloed en hierdoor het bloed niet goed meer kan rondpompen. Men spreekt dan van harttamponade.

Oorzaken
• Virale infecties
• Bacteriële infecties
• Open hartoperatie
• Maligniteiten of kwaadaardige tumoren
• Trauma van de borstkas
• Soms is er geen duidelijke oorzaak

Klachten
• Pijn in de borststreek
• Lage bloeddruk die gepaard gaat met algemene malaise en duizeligheid
• Hartritmestoornissen
• Kortademigheid
• Bleekheid
• Hoesten
• Vochtophoping in de buik en benen
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Mogelijke behandelingen van pericarditis
• Pijnstillers en/of ontstekingsremmers
• Antibiotica
• Pericardpunctie om het overtollige vocht weg te nemen
• Een deel van het pericard wegnemen middels een operatie

Als er te veel vocht in het hartzakje zit waardoor het hart zich niet goed kan vullen met bloed en hierdoor het bloed 
niet goed meer kan rondpompen wordt een pericardpunctie uitgevoerd. Men spreekt dan van harttamponade.

Voorbereiding van de ingreep
• De patiënt is bij voorkeur nuchter
• Geef het door aan uw arts indien u bloedverdunners neemt. Hij zal beslissen of dit tijdelijk moet worden 

stopgezet.

Verloop van de ingreep
• De pericardpunctie gebeurt met een holle naald onder lokale verdoving terwijl u op uw rug ligt
• Met echogeleide of radiografische ondersteuning wordt het hartzakje aangeprikt
• Via de holle naald wordt een drain, dat is een klein buisje, in het hartzakje geplaatst en kan het pericardvocht 

afgezogen worden
• Soms wordt de drain tijdelijk achtergelaten en aangesloten op een zak totdat alle vocht weg is
• Bij het verwijderen van de drain wordt vaak een echo gedaan ter controle
• Het verwijderen van de drain kan een onaangenaam gevoel geven tijdens het langzaam uittrekken
• Na verwijdering van de drain moet u één uur in bed blijven liggen
• Uw arts bespreekt met u welke inspanningen u mag doen na de ingreep

Mogelijke complicaties
• Klaplong (pneumothorax)
• Lucht in het hartzakje
• Infectie
• Hartritmestoornissen
• Verstopping van de drain
• Verwittig uw arts bij erge pijn of kortademigheid na de procedure

Contact
Bespreek vragen of twijfels met uw behandelende cardioloog.

Verpleegkundige hartcentrum, tel. 012 39 61 51, tussen 08:00 en 16:00 uur
Secretariaat cardiologie, tel. 012 39 70 84, tussen 08:00 en 17:00 uur
Afdeling cardiologie, tel. 012 39 71 77
Afdeling geriatrische cardiologie, tel. 012 39 61 34


