Holter
Electrocardiogram
registratie

Uw behandelend arts heeft u een Holter Electrocardiogram
(ECG) voorgeschreven. In deze brochure vindt u informatie over
het onderzoek.

Wat is een Holter Electrocardiogram?
Het Holter ECG is een onderzoek waarbij gedurende 24 of 48 uur de
elektrische activiteit van uw hart wordt geregistreerd. Tijdens het
onderzoek heeft u elektroden op uw borst. Deze elektroden vangen
signalen van uw hart op. Deze signalen worden via draden naar een
recorder gestuurd, die u in een tasje aan uw middel of nek heeft hangen.
Tijdens het onderzoek houdt u een dagboek bij, waarin u uw activiteiten
vermeldt. Door de registratie van de signalen én door de informatie van het
dagboek, kan de arts zien hoe uw hart reageert wanneer u bezig bent met
uw dagelijkse activiteiten zoals werken, fietsen, lopen, slapen, huishoudelijk
werk of sporten.
Het onderzoek is pijnloos en u kunt uw normale bezigheden uitvoeren,
met uitzondering van douchen of zwemmen want de recorder mag niet nat
worden.

De dag van het onderzoek
De doktersassistente of de hartfunctielaborant plakt de elektroden met
plakkers op uw borst. De plakkers hechten alleen op een droge huid.
Gebruik daarom op de dag van het onderzoek geen bodylotion. Trek op
de dag van het onderzoek ruim zittende kleding aan, door strakke kleding
kunnen de plakkers gemakkelijk loslaten.
Draag op de dag van het onderzoek een horloge zodat u nauwkeurig uw
activiteiten in het dagboek bij kunt houden. Tijdens het aanbrengen van de
holter ontvangt u veel informatie. Wanneer u denkt dat dit teveel informatie
is om te onthouden, is het verstandig om iemand mee te nemen.

Het dagboek
Noteer in het dagboek het volgende onderwerpen:
• Uw activiteiten (zowel in- als ontspanning).
• Het gebruik van cafeïnehoudende dranken (koffie/thee/cola/red bull),
alcohol en tabak.
• Welke klachten u heeft (bijvoorbeeld hartkloppingen, pijn of druk op de
borst, hoofdpijn).
• Het gebruik van medicijnen (naam en dosering).
• Noteer hierbij steeds nauwkeurig het tijdstip van uit bed komen en naar
bed gaan.

De signaaltoets
Op de recorder vindt u een blauwe druktoets met de letter K van klacht
erop. Hierop kunt u kort drukken wanneer u een klacht ervaart. Noteer
hierna in het dagboek het tijdstip en de aard van de klacht.

Na afloop
Wanneer u de recorder de afgesproken 24 of 48 uur heeft gedragen,
kunt u de recorder en de elektroden zelf thuis afdoen. De plakkers mag
u weggooien. De elektroden, de recorder en het dagboek levert u op de
afgesproken tijd in.
De doktersassistente of hartfunctie laborant geeft aan hoe laat en waar u
de recorder moet inleveren.
HMC Antoniushove: poli Cardiologie, route rood.
HMC Bronovo:		
poli Cardiologie, route 69.
HMC Westeinde:
poli Cardiologie, route blauw.

Belangrijk!
• De recorder en elektroden mogen absoluut niet nat worden. Dus u mag
niet baden, douchen of zwemmen gedurende het onderzoek.
• Ga voorzichtig om met de recorder, voorkom vallen of stoten. Maak de
recorder niet open.
• Trek niet aan de plakkers of aan de draden, ook niet bij jeuk of irritatie.
• Slapen op een waterbed of elektrische deken is toegestaan.
• Pas uw dagelijkse activiteiten niet aan. Doe op de dag van het onderzoek
wat u normaal ook zou doen.
• Wanneer er een plakker loslaat kunt u de plakker vervangen door de
extra meegeleverde plakkers in de retourenveloppe en kunt u deze
terugplakken volgens het schema op de achterzijde van het dagboek.
• Lever na afloop van het onderzoek alle materialen (recorder, tasje,
draagriem of halskoord en niet gebruikte plakkers) weer in.

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen met het
secretariaat van de polikliniek Cardiologie op werkdagen van 08.00 - 17.00
uur via telefoonnummer: 088 979 43 75
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