Holteronderzoek
De arts heeft u doorverwezen naar de cardioloog. De cardioloog heeft op basis van de
verwijsbrief beoordeeld dat u een holter recorder voor 72 uur (soms langer) moet
dragen. Nadat de uitslagen van de recorder beoordeeld zijn, vindt een afspraak bij de
cardioloog plaats, eventueel gecombineerd met een echo.
Wat doet een holter recorder?
Met behulp van een recorder wordt gedurende een bepaalde periode (3 of 7 dagen) de
elektrische activiteit van het hart geregistreerd. De arts kan dan zien hoe het hart
reageert als u bezig bent met de dagelijkse activiteiten zoals slapen, fietsen, werken,
sporten en traplopen. Het onderzoek is pijnloos en u kunt de normale werkzaamheden
gewoon uitvoeren.
Belangrijk aandachtspunt
U krijgt bericht van de poli Cardiologie wanneer u de holter recorder ontvangt (meestal
binnen 2 weken). Na ontvangst van de recorder, is het belangrijk om deze zo snel
mogelijk aan te sluiten. Dit in verband met de batterijduur. Een gebruiksaanwijzing is
bijgevoegd.
Let op: geen bodylotion gebruiken op de dag waarop de plakkers voor het eerst
worden bevestigd.
Ontvangen en retourneren
Nadat u de holter 72 uur heeft gedragen, stuurt u deze direct retour naar leverancier
Meddis. De adresgegevens ontvangt u bij ontvangst van de recorder.
Let op: U ontvangt een verzendbewijs, deze graag bewaren! Indien de recorder zoek
raakt tijdens de verzending zullen wij contact met u opnemen.
Pas nadat Meddis de holter recorder retour heeft ontvangen, kan deze worden
uitgelezen en kunnen de uitslagen beoordeeld worden. Vervolgens vindt een afspraak
plaats met de cardioloog, eventueel in combinatie met een echo.
Vragen
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen
met de poli Cardiologie, telefoonnummer 0513 – 685 225.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo weinig mogelijk geld,
sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar
het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of
verlies van dergelijke zaken.
www.tjongerschans.nl
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