Telemetrie

U wordt tijdens uw opname bewaakt via telemetrie. In deze
folder leest u wat dat inhoudt en wat dit voor u betekent.

Redenen voor telemetrie
Op verwijzing van de cardioloog draagt u een kastje voor hartbewaking
(telemetrie). Redenen hiervoor kunnen zijn:
• u heeft of loopt risico op hartritmestoornissen
• u bent flauwgevallen zonder aanwijsbare oorzaak
• u heeft een hartinfarct gehad
• u heeft hartritmestoornissen als gevolg van een hartinfarct
• u heeft een pacemakerimplantatie gehad
• u heeft een ICD-implantatie gehad
• u bent gedotterd
• u heeft medicijnen gekregen die uw hartritme kunnen beïnvloeden

Wat is telemetrie?
Telemetrie is een klein kastje dat u bij u draagt. Het kastje heeft vijf
elektroden (stekkertjes) die met plakkers op uw bovenlichaam bevestigd
zijn. De elektroden registeren uw hartritme. De telemetrie zendt uw
hartsignaal draadloos door naar een monitor op de hartbewaking. De
verpleegkundige komt bij een eventuele storing naar u toe om dit te
verhelpen.
De verpleegkundige kan op de bewakingsmonitor ritmestoornissen zien,
maar geen andere klachten zoals pijn of druk op de borst, duizeligheid,
hartkloppingen, of benauwdheid. Als u last heeft van één van deze klachten
moet u die altijd melden aan de verpleging.
Zo lang u met telemetrie wordt bewaakt heeft u een infuusnaaldje in uw
hand of arm. Dit is nodig om u eventueel medicijnen toe te dienen bij een
hartritmestoornis.

Richtlijnen voor gebruik
Hieronder leest u hoe u het telemetriekastje zo goed mogelijk gebruikt:
• Het signaal van de telemetrie heeft alleen bereik op de
cardiologieafdeling. Daarom moet u op de afdeling blijven en altijd
bereikbaar zijn voor de verpleegkundige voor het geval er een storing
optreedt.
• U mag niet douchen, tenzij de arts toestemming heeft gegeven. De
verpleegkundige legt u uit hoe u zonder het telemetriekastje kunt
douchen.

Redenen waarom een verpleegkundige aan uw bed komt
Als er iets aan de hand is zal er een verpleegkundige aan uw bed komen.
Dat kan zijn omdat:
• er een elektrode loszit
• er een elektrodestekker losgeraakt is
• de batterij leeg is
• als er een hartritmestoornis is opgetreden

Beëindiging telemetrie
Als de cardioloog besluit dat het bewaken van uw hartritme niet meer
nodig is, wordt het telemetriekastje verwijderd. Waarschijnlijk zal dan ook
de infuusnaald verwijderd worden.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan gerust
aan uw arts of de verpleegkundige op de afdeling.
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