
IMPLANTATIE HARTMONITOR 
(REVEAL)  

Cardiologie
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Binnenkort ondergaat u in ons ziekenhuis een Reveal implantatie (het implan-
teren van een hartmonitor). In deze folder geven wij u informatie over uw 
voorbereiding thuis en de opname. 

De cardioloog heeft samen met u besloten om een Reveal te implanteren. Met 
een Reveal kan uw hartritme worden gecontroleerd en beoordeeld en kan er 
een diagnose worden gesteld. De cardioloog kan ook kijken of uw klachten te 
maken kunnen hebben met een hartritmestoornis. Klachten kunnen zijn: 
• flauwvallen 
• licht gevoel in het hoofd 
• duizeligheid 
• hartkloppingen 

Uw hartritme kan de oorzaak zijn van deze klachten. 

WAT IS EEN REVEAL? 
Een Reveal is een hartritmemonitor die voortdurend uw hartritme registreert, 
nadat het is ingebracht onder de huid (implantatie). Een Reveal sys-
teem bestaat uit drie verschillende onderdelen: 

1. Implantaat (Reveal) 
Dit is een hartritmemonitor apparaat(je) wat bij u onder de 
huid wordt geplaatst. De Reveal is ongeveer 4 cm lang en 
0,5 cm breed. Een Reveal houdt continu uw hartritme in de 
gaten en is ook in staat om zelf registraties op te slaan. 

2. Activator 
De activator is een afstandsbediening om uw eigen hartfilmpje op te slaan 
(te bewaren) tijdens een “aanval” of tijdens uw klacht of direct daarna. Deze 
registratie wordt opgeslagen in het geheugen van de Reveal. Het is daarom 
belangrijk om de Activator altijd bij u te dragen! 

3. MyCareLink- patiëntmonitor 
De MyCareLink- patiëntmonitor stuurt de gegevens die opgeslagen zijn auto-
matisch door naar het ziekenhuis. Dit gebeurt iedere nacht. Wij vragen u om 
deze MyCareLink- patiëntmonitor thuis naast uw bed te plaatsen. 
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PROGRAMMEERAPPARAAT 
Dit apparaat is een computer die in het ziekenhuis aanwezig is. De pacemaker-
technicus kan het (door u) geregistreerde hartritme bekijken en/ of afdrukken. 
Ook kan deze computer de geïmplanteerde Reveal instellen. 

WAT IS BELANGRIJK OM TE WETEN VOOR DE INGREEP? 
Medicijnen 
Als u medicijnen gebruikt moet u deze gewoon blijven innemen. Ook bloedver-
dunners kunt u vaak blijven innemen, maar vraag dit altijd aan uw cardioloog. 

Kleding 
Tijdens de ingreep krijgt u een jasje van het ziekenhuis aan. Na de ingreep kunt 
u uw eigen kleding weer aan. 

DE DAG VAN DE INGREEP 
U meldt zich op de afgesproken dag en tijdstip op afdeling P1. U krijgt hier voor 
de ingreep eenmalig antibiotica via een infuusnaaldje. De implantatie vindt 
plaats op de hartcatheterisatiekamer. Daar wordt u naar toe gebracht als u aan 
de beurt bent. 
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HOE VERLOOPT HET INBRENGEN VAN EEN REVEAL? 
De Reveal wordt tijdens een procedure van ongeveer 15 minuten onder de 
huid geplaatst, ter hoogte van uw hart. De ingreep gebeurt onder plaatselijke 
verdoving. De arts maakt een incisie (snede) van ongeveer een halve centi-
meter. Met een speciaal injectie-instrument wordt de Reveal onder de huid 
geïnjecteerd. De incisie wordt gesloten met één oplosbare hechting. 
De Reveal kan, indien nodig, drie jaar geïmplanteerd blijven. 

ONTSLAG 
Voordat u naar huis gaat komt de pacemakertechnicus nog bij u langs voor 
verdere uitleg en instructie over de werking van de Reveal, de activator en de 
MyCareLink- patiëntmonitor. 

COMPLICATIES 
Incidenteel kan een nabloeding of een infectie van het wondje optreden. 

THUIS NA DE IMPLANTATIE VAN DE REVEAL 
Een Reveal is een hartmonitor die uw hartritme voortdurend registreert. 
U kunt na de implantatie, als u last krijgt van uw klachten/ symptomen, zelf 
uw hartritme registreren. Als de voor u bekende klachten optreden, moet u zo 
snel mogelijk de volgende drie stappen uitvoeren: 

1 Druk op de symptomenknop (grijze knop in het midden van de Activator), 
dan gaat er een blauw lampje branden.

2 Terwijl het blauwe lampje knippert, moet u de Activator boven de plaats 
houden waar de Reveal geïmplanteerd is.

3 Als u goed contact heeft gemaakt met de Reveal gaat er een groen lampje 
branden en hoort u een pieptoon. Dit geeft aan dat de Reveal goed is geac-
tiveerd en dat er een ritmestrook van uw hart wordt opgeslagen.

WAT TE DOEN NA EEN REGISTRATIE? 
Als u een gebeurtenis heeft opgeslagen met uw Activator zal deze de volgende 
nacht automatisch doorgezonden worden naar het ziekenhuis. De pacemaker-
technicus beoordeelt dit de volgende dag. Indien u klachten of vragen heeft 
die niet kunnen wachten tot de volgende dag, kunt u contact opnemen met 
de pacemakerpoli tussen 8.30 uur en 16.30 uur op telefoonnummer  0344-
676656 of met de polikliniek cardiologie,  0344-674052.
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CONTROLE VAN DE REVEAL 
De eerste poliklinische controle vindt plaats twee maanden na de Reveal 
implantatie. Tussentijds wordt de Reveal dagelijks automatisch uitgelezen via 
het home monitoring kastje. De pacemakertechnicus kan eventuele vragen 
beantwoorden en de Reveal wordt gecontroleerd op werking en mogelijke 
registraties. Verdere poliklinische controle vindt in de regel 1x per jaar plaats, 
in combinatie met een afspraak bij de cardioloog. Deze afspraken worden voor 
u gepland als u de eerste keer op de polikliniek bent geweest.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ZIEKTE OF VERHINDERING? 
Als u door ziekte of andere reden verhinderd bent uw afspraak voor het 
controleren van uw Reveal na te komen, wordt u gevraagd zo spoedig mogelijk 
contact op te nemen met de polikliniek Cardiologie,  0344 674052. 

TOT SLOT 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan uw 
behandelend arts, de verpleegkundige of de pacemakertechnicus. 

AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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