24 uur
bloeddrukmeting

Binnenkort krijgt u een bloeddrukmeter zodat uw arts een beter
inzicht kan krijgen in uw bloeddruk. Met dit apparaat wordt uw
bloeddruk thuis gedurende 24 uur gemeten. In deze folder staan
instructies voor een goed gebruik van de bloeddrukmeter.

De afspraak
Wij verwachten u op:
_____________________ dag _____________________ om _____________________ uur
voor het ophalen en aansluiten van een bloeddrukmeter.
U moet deze weer inleveren op:
_____________________ dag _____________________ om _____________________ uur
De bloeddrukmeters worden door meerdere patiënten gebruikt. Brengt u de
meter niet op tijd terug, dan brengen wij een bedrag in rekening.
U wordt verwacht in:
☐ HMC Antoniushove: polikliniek Cardiologie, 1e etage
☐ HMC Antoniushove: polikliniek Interne Geneeskunde, begane grond, C6
☐ HMC Bronovo:
☐ HMC Bronovo:

polikliniek Cardiologie, 1e etage, route 69
polikliniek Interne Geneeskunde, 2e etage, route 84

☐ HMC Westeinde:
☐ HMC Westeinde:

polikliniek Cardiologie, 1e etage
polikliniek Interne Geneeskunde, 1e etage

U kunt zich melden bij de balie. Wilt u uw HMC-patiëntenpas meenemen?

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak). De telefoonnummers vindt u onderin
deze folder.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat
afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Instructies
• Ga voorzichtig om met het apparaat. Laat het niet vallen of nat worden. U
kunt dus niet douchen zolang u de meter draagt.
• De manchet moet 24 uur blijven zitten. Gaat de manchet na verloop van
tijd los zitten, dan kunt u de klittenbandsluiting strakker aantrekken.
• Als de manchet wordt omgedaan, wordt er een testmeting gedaan om
te kijken of de meter werkt. Na deze meting zal de bloeddruk eenmalig
worden weergegeven. Alle volgende metingen zullen niet zichtbaar zijn.
• Voordat de monitor de manchet zal oppompen om een meting te doen,
hoort u een pieptoon. Vijf seconden later zal de meting gestart worden.
Na de meting loopt de manchet automatisch leeg.
• Houdt uw arm stil vanaf het moment dat u de pieptoon hoort tot aan het
einde van de meting.
• Overdag is er drie keer per uur een meting, ’s nachts is er één keer per
uur een meting.
• ’s Nachts zal de monitor geen pieptoon geven, zodat uw nachtrust zo min
mogelijk wordt verstoord.
• Als u gaat slapen, leg het apparaat dan zo neer dat u er niet op gaat
liggen.
• De bloeddrukmeter wordt aan uw (broek)riem bevestigd. Wij verzoeken
u daarom ook een (broek)riem te dragen. Ook is het nodig dat u wijde
bovenkleding draagt. De manchet moet namelijk de ruimte hebben bij het
oppompen.
• Het kan zijn dat u tijdens de dag van het onderzoek gevraagd wordt om
een dagboek bij te houden, hierover krijgt in informatie bij het afhalen van
de bloeddrukmeter.

• U kunt klachten krijgen zoals een tintelend gevoel in uw hand en rode
striemen op uw arm. Dit ontstaat doordat de bloeddrukband strak
oppompt. Deze klachten zijn niet gevaarlijk, maar kunnen wel als
vervelend worden ervaren.
• Het kan gebeuren dat de meter achter elkaar blijft pompen. Dit betekent
dat de bloeddruk niet goed gemeten wordt. Oorzaken kunnen zijn dat
u uw arm niet goed stil gehouden hebt of dat de manchet niet goed
zit. Controleer of het pijltje van de manchet naar de binnenkant van de
elleboog wijst. Als de manchet goed zit, wordt de foute meting niet door
de bovengenoemde factoren veroorzaakt. Neemt u in dit geval contact op
met de polikliniek waar u de bloeddrukmeter gekregen heeft. Wij kunnen
u verder helpen.

Vragen en verhinderd
Heeft u vragen over het gebruik van de bloeddrukmeter of functioneert
deze niet goed, neemt u dan contact op met de afdeling waar u de
bloeddrukmeter gekregen heeft:
HMC Antoniushove
• Polikliniek Cardiologie:		
088 979 43 75
(maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)
• Polikliniek Interne Geneeskunde:
088 979 43 21
(maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur)
HMC Bronovo
• Polikliniek Cardiologie:		
088 979 43 75
(maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)
• Polikliniek Interne Geneeskunde:
088 979 43 07
(maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur)
HMC Westeinde
• Polikliniek Cardiologie:		
088 979 43 75
(maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)
• Polikliniek Interne Geneeskunde:
088 979 18 96
(maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot16.30 uur)
Verhinderd
• voor de polikliniek interne:
bel het afsprakencentrum 088 979 24 45 om uw afspraak af te zeggen
of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur of via telefoonnummer dat hierboven
vermeld is bij de desbetreffende locatie.
• voor de polikliniek cardiologie:
bel het telefoonnummer dat hierboven vermeld staat bij desbetreffende
locatie.

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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