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INFORMATIE
BROCHURE

Uw behandelend arts heeft u een eventrecorder voorgeschreven.
Wat houdt dit in?
Met behulp van een eventrecorder worden de elektrische activiteiten
van uw hart (= hartslagen) geregistreerd voor een door de arts
opgegeven periode. De arts kan dan zien hoe uw hart reageert als u
bezig bent met uw dagelijkse activiteiten zoals slapen, fietsen, werken,
sporten, blij- of boosheid, traplopen, enzovoort. Het onderzoek is
pijnloos en u kunt uw normale werkzaamheden gewoon uitvoeren. Het
enige verschil is dat u een kleine recorder met u meedraagt.
Aansluiten van de eventrecorder
Op uw borst zullen met plakkers elektroden worden bevestigd. De
elektroden vangen de signalen van uw hart op en zenden die via de
draden naar de eventrecorder.
Geadviseerd wordt om een goed aansluitend hemd of shirt te dragen.
Vanwege een vettige huid kan de registratie van uw hartslagen worden
verstoord. Gebruik daarom tijdens het onderzoek geen bodylotion.

Tussentijds opladen
De recorder heeft een opnamecapaciteit van 6 à 7 dagen. Indien op de
recorder een blauw lampje knippert, betekent dit dat de recorder opgeladen dient te worden. Maak voorzichtig de recorder los van de
aansluiting en gebruik de meegeleverde oplaadkabel om deze aan te
sluiten op een computer/laptop. Er is geen blauw knipperend lampje
zichtbaar. Na ± 45 minuten is de recorder weer volledig opgeladen en
kunt u de recorder weer vastklikken aan de aansluiting. Let u er a.u.b.
op dat de recorder weer goed bevestigd is. De opname zal weer
continueren. Noteert u a.u.b. het tijdstip van opladen in het dagboekje.
Na de opname
Na de holteropname verwijdert u de plakkers van uw borst. Deze kunt
u weggooien. Lever de eventrecorder (inclusief de draden en de
oplaadkabel!!) tezamen met het dagboekje in bij het ziekenhuis. De
informatie die op de recorder staat, wordt voor de arts in een rapport
verwerkt.
BELANGRIJK!

Eventknop en het dagboek
Wanneer de recorder bij u bevestigd is, wordt u gevraagd een dagboek bij te houden gedurende de dagen van het onderzoek.
Indien u klachten heeft, drukt u kort (± 1 seconde) op de eventknop (in
het midden van de recorder) en noteert u in het dagboek met
vermelding van datum en tijdstip wat u op dat moment deed en de
klacht (bijv. hartkloppingen, brandend gevoel in linkerarm, pijn op de
borst, duizelig, zenuwachtig, benauwd). Zelf merkt u niets van het
drukken op de knop. U wordt vriendelijk verzocht een horloge te
dragen. Dit is nodig om de tijdstippen zo nauwkeurig mogelijk in uw
dagboek te kunnen noteren.
Als u medicijnen gebruikt, noteer dan het tijdstip van inname.

o
o

Maak de recorder niet open.

o

Slapen op een waterbed of onder een elektrische deken is
toegestaan.

o

Pas uw dagelijkse activiteiten niet aan. Doe op de dagen van het
onderzoek wat u anders ook zou doen.

Trek niet aan de plakkers of de draden van de plakkers. Ook niet bij
jeuk of irritatie.

Meddis zal met de grootst mogelijke zorg en deskundigheid de
opgenomen gegevens analyseren voor uw arts.

Heeft u vragen of tips, neemt u dan gerust contact met ons op.

Kwaliteit door NHV/SBHL gecertificeerde analisten, geprotocolleerde
werkwijze en periodieke quality audits… because we care!

