Hartritmeregistratie
door eventrecorder

Uw arts heeft een eventrecorder (king of heart) voor u
aangevraagd waarmee uw hartritme wordt geregistreerd
op de momenten dat u klachten heeft. De eventrecorder is
een apparaatje dat u op uw lichaam draagt. Hiermee kan de
cardioloog eventuele afwijkingen in het hartritme ontdekken. In
deze folder leest u hoe het apparaatje wordt aangesloten en hoe
u er thuis mee om moet gaan.

De afspraak
Wij verwachten u voor het ophalen van de eventrecorder op:
__________________ dag __________________ om __________________ uur
U moet de eventrecorder op de onderstaande datum en tijd weer inleveren:
__________________ dag __________________ om __________________ uur
U wordt verwacht in:
□ HMC Antoniushove: polikliniek Cardiologie op 1e etage
□ HMC Westeinde: polikliniek Cardiologie op 1e etage
Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het Afspraakbureau om uw afspraak af
te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 24 45.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat
afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op het aanbrengen en het dragen van het apparaatje
informeren wij u over het volgende:
• De eventrecorder wordt onder uw bovenkleding aangesloten. U kunt
daarmee rekening houden door makkelijke kleding aan te trekken.
• De eventrecorder mag niet nat worden. In de tijd dat u het apparaatje

draagt, kunt u niet in bad of onder de douche, of gaan zwemmen.
• Gebruik geen bodylotion of andere vettige crème/zalf op de borst op de
dagen dat u het apparaatje draagt, hierdoor laten de plakkers die op uw
borst worden geplakt sneller los.
• Bij mannen is het nodig de borstharen te scheren, omdat borsthaar
storing geeft tijdens het onderzoek. De doktersassistente kan dit voor
u doen tijdens de afspraak of u kunt dit thuis doen, voordat u naar het
ziekenhuis komt. Op de afbeelding ziet u de plaatsen waar de plakkers
geplakt worden. Deze plekken moeten vrijgemaakt worden van haar.
• Neemt u uw HMC-patiëntenpas mee.

Aansluiten van de eventrecorder
De doktersassistente plakt vijf plakkers met elektroden op uw borstkas.
Deze zitten vast aan een apparaatje dat u om uw nek draagt. De dokters
assistente zal u uitleggen hoe het apparaatje werkt en hoe u thuis met
de eventrecorder om moet gaan. U krijgt ook een formulier mee waarop u
uw eventuele hartklachten en bezigheden op het moment dat u klachten
kreeg, kunt noteren. Het aansluiten van de eventrecorder op de polikliniek
duurt ongeveer 15 minuten.

Afbeelding: Plaatsen van de elektroden op de borst

Thuis
Voor een goed beeld van uw hartritme en eventuele klachten moet u
thuis de dingen doen die u normaal gesproken doet. Uw cardioloog kan u
hierover andere instructies hebben gegeven. Deze moet u dan volgen.
Zodra u klachten voelt zoals pijn op de borst, hartkloppingen, duizeligheid,
of flauwte, moet u op de knop van de eventrecorder drukken. Er wordt dan
een opname gemaakt van uw hartritme: 4 minuten voordat u op de knop
heeft gedrukt en 4 minuten daarna. Hierna schrijft u op het formulier wat
voor klacht u heeft gehad en wat u aan het doen was op dat moment. De
eventrecorder kan maximaal 10 opnames maken.
Douchen
Het apparaatje en de elektrodes mogen niet nat worden. Als u wilt douchen,
dan moet eerst u de elektrodes verwijderen. De plakkers kunt u daarna
weggooien. Na het douchen de huid goed droogmaken en niet insmeren
met vettige zalf/crème. U kunt nieuwe plakkers op de borst plaatsen. Op de
afbeelding ziet u de plaatsen waar de plakkers geplakt moeten worden. Let
op dat de verschillende kleuren van de elektrodes op de goede plek zitten.
Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt die voorgeschreven zijn door de cardioloog, dan
moet u opschrijven welk medicijn het is en hoe laat u het inneemt. Dit vult u
in op het formulier dat u meekrijgt bij het ophalen van de eventrecorder.
’s Nachts
U draagt het apparaatje ook ’s nachts. Tijdens het onderzoek kunt u geen
elektrische deken gebruiken omdat deze het onderzoek kan verstoren.

Het terugbrengen van de eventrecorder
Er is voor u een afspraak gemaakt op de polikliniek om de elektroden
en het apparaatje in te leveren. Als u voor de afspraak tien opnames
heeft gemaakt, dan kunt u de eventrecorder eerder inleveren. Als u het
apparaatje te laat terug brengt, kunnen wij u hiervoor een rekening sturen.

Uitslag
De registratie van uw hartritme wordt op een later tijdstip door een
computer verwerkt. Eventuele afwijkingen van uw hartritme worden door
de cardioloog beoordeeld. De uitslag van het onderzoek krijgt u van de
cardioloog bij het volgende polikliniekbezoek.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u van maandag
tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur bellen met de polikliniek
Cardiologie:
HMC Antoniushove: 088 979 42 70
HMC Westeinde:
088 979 23 48

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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