Implantatie looprecorder
Binnenkort krijgt u een looprecorder geïmplanteerd. Dit is een apparaatje dat uw hartritme
continu analyseert en indien nodig registreert.
Waarom wordt een looprecorder geïmplanteerd?
U heeft de afgelopen tijd soms klachten gehad, zoals duizeligheid of een wegraking, die
mogelijk samenhangen met verstoringen van het hartritme. Het is bij u lastig gebleken om een
dergelijke verstoring vast te leggen. Met een looprecorder wordt het hartritme over een
langere termijn in de gaten gehouden. Zo hebben we de mogelijkheid om het hartritme te
registreren tijdens klachten.
De ingreep
U kunt zich melden op de afgesproken dag op de behandel afdeling, nadat u zich heeft
aangemeld bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Hiervoor ontvangt u vooraf een brief van het
ziekenhuis. U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te komen. De ingreep vindt plaats op de
behandel afdeling, onder plaatselijke verdoving. De looprecorder wordt, via een klein sneetje
in de huid, onder de huid aangebracht. Daarna wordt de wond gehecht.

Na afloop krijgt u samen met uw begeleider nog uitleg over de werking van de loop recorder.
Daarna mag u weer naar huis. U mag na de implantatie niet zelf autorijden.
Hoe werkt de looprecorder?
De looprecorder registreert automatisch uw hartritmestoornis, ook al merkt u deze zelf niet.
Daarnaast kunt u bij klachten zorgen dat uw hartritme wordt opgeslagen met behulp van een
meegeleverde activator. Zo kunnen enkele, door u vastgelegde, episodes worden opgeslagen.
De batterij van de recorder gaat ongeveer 3 jaar mee.
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Hoe werkt de activator?
Houd de activator boven de looprecorder en druk op de recordknop. Bij een goed contact,
afhankelijk van het merk looprecorder, ziet u een ‘vinkje’ en/of hoort u een piepje. Als dit niet
gebeurt, probeert u het nog een keer. De looprecorder houdt het hartritme vanaf enkele
minuten vóór activatie tot 1 minuut erna automatisch vast.
Wanneer gebruikt u de activator?
Gebruik de activator als u klachten heeft van ernstige duizeligheid of flauwvallen. Zorg ervoor
dat u de activator altijd bij u heeft, zodat u hem kunt gebruiken als het nodig is. Ook nadat de
klachten voorbij zijn, kunt u de looprecorder nog activeren. Uiteraard dient dit wel zo spoedig
mogelijk te gebeuren. Het hartritme blijft opgeslagen.
Uitlezen van de looprecorder
Na de eerste activatie maakt u een afspraak op de pacemakerkamer om de looprecorder uit te
laten lezen. Deze afspraak kan worden gemaakt tijdens de openingsuren van de polikliniek
Cardiologie via telefoonnummer 0513 – 685 225. Afhankelijk van de bevindingen en uw
klachten worden nieuwe afspraken gemaakt voor uitlezen.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.
Vragen
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stel ze dan voor het onderzoek aan
uw arts, de verpleegkundige of aan een van de medewerkers.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min 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.
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