Medisch dossier van mijn moeder Janneke van Veen Nieuwegein.
periode 1993-2004 aangevraagd in juli 2019.
PTA, dotteren Percutane (door de huid) Transluminale (in de slagader)
Coronaire artherie (kransslagader) Angioplastiek (het opnieuw vormen
van een bloedvat) (PTA), dotteren en aanbrengen van een stent.
Amaurosis fugax of vluchtige blindheid is het verschijnsel dat mensen
plotseling en kortdurend met één oog niet meer kunnen zien. Het wordt
meestal veroorzaakt door een onderbreking van de bloedtoevoer naar
het netvlies, een van de meest gevoelige weefsels van het lichaam voor
zuurstofgebrek.
Bijwerkingen cholesterolverlagers: hersenafbraak/geheugenverlies.
HNP Hernia Nuclei Pulposi L5-S1) operatie, hernia (uitstulping van de
tussenwervelschijf) uitstulping weggehaald, die op een zenuw kan
drukkend, pijn in benen als gevolg.
1993 onderwandinfarct
- actilyse via infuus, medicijn om bloedstolsels op te lossen
- PTCA, dotteren zonder stent
2000 pancreatitis (alvleesklierontsteking)
2001 december amaurosis fugax (tijdelijke blindheid) in linkeroog
2002 voorbereiding hartoperatie. Naast hartklep vervangen, zouden er
ook nog 3 bypasses worden verricht.
26 juli 2002 brief neuroloog Frequin aan antroposofisch huisarts Paul
Hutchison, kopie naar Bronovo en aan Moll algemeen chirurg. 21 juni
en 25 juli 2002 is mijn moeder op de poliklniiek neurologie in
Antoniuszeikenhuis in Nieuwegein geweest. Medicatie 4 medicijnen :
Metformine, Glibenclanide, Ascal-cardio, Lipitor, cholestrolverlager met
‘bijwerking’ dementie.
- 20 september 2002 brief Sjef Ernst (Antoius) aan collega cardioloog
Dijkman (Bronovo) schijft aortaklep stemose en mammaria met
hoofdstamstenose

2003 18 augustus uitstel operatie 25 augustus op verzoek van mijn
moeder
2003 9-19 september afdeling cardio thoracale chirurgie van St.
Antonius ziekenhuis in Nieuwegein in verband met Bentall procedure
hartklep vervanging in de aorta (grootste slagader van het hart).
Myocardrevascularisatie (hartspier doorbloeding.)
2003 september medicatie bij ontslag:
- sintron mitis (volgens afspraak) medicijn anti stolling van bloed.
- paracetamol (zonodig)
- glybenclamiden 5 mg (hoogste dosering) 3x per dag, zeer sterk
bloedsuikerverlagend middel, werkt sterker dan metformine (wat mijn
moeder ook al kreeg. Vooral bij ouderen verhoogd risico op hypoklmie
(te lage bloedsuikerspiegel)
- metformine 500 mg 3x pr dag.
- pantozol 40 mg 1x per dag maagbescherming.
- plavix 75 mg 1x per dag antibloedstollingsmedicijn met als
belangrijkste werkzame stof: Clopidogrel
Bijwerkingen: hoofdpijn, verwardheid, hallucinaties, gewrichtspijn,
huiduitslag, jeuk (‘familiekwaal’), blauwe plekken of inwendige
bloedingen, smaakverandering. Min vader kookte steeds vaker, mijn
moeder vond niets meer lekker.
- capoten 12,5 mg 3x per dag bloeddrukverlagend medicijn. Extra
voorzichtig als er sprake is van suikerziekte en daarvoor wordt
behandeld.
11 september 2003 bypass operatie 3 distale anastomose verricht.
Na de operatie pijnlijk linkeroor.
23 december 2003 controle CT-scan in Antoniusziekenhuis Nieuwegein
door dr. Heijmen.
4 januari 2004 CT-scan in Antoniusziekenhuis in Nieuwegein door
cardio-thoracaalchirurg dr. Heijmen. Daarna zijn vanwege de grote
reistijd de vervolgafspraken in ziekenhuis Bronovo in Den Haag.

