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U bent opgenomen op afdeling B6 Cardiologie in Meander Medisch Centrum in
Amersfoort. Omdat uw arts het belangrijk vindt om uw hartritme te observeren, krijgt u
een telemetrie aangesloten.

Bezoekadressen:

Wat is telemetrie?
Telemetrie betekent letterlijk: meten op afstand. In dit geval gaat het om het meten van
uw hartritme. Dit gebeurt via een kastje dat u bij u draagt. Op uw borst krijgt u vijf
elektroden geplakt die aan het kastje worden verbonden.
Het kastje registreert uw hartslag en stuurt de gegevens door naar een centrale
bewakingsmonitor op de afdeling Hartbewaking. De verpleegkundigen kunnen daar op
een beeldscherm continu uw hartritme in de gaten houden.

Hoe werkt telemetrie?
Uw hart is een spier die in rust zo’n 60 tot 80 keer per minuut samentrekt. Zo pompt het
hart het bloed door uw lichaam. Dat samentrekken gebeurt door een elektrische prikkel
die het hart zelf afgeeft. Het telemetriekastje leest de prikkel, registreert die en zendt
de prikkel door naar de monitor op de afdeling Hartbewaking. Het hartritme wordt 24
uur per dag op afstand geobserveerd door een verpleegkundige van de afdeling
Hartbewaking. Bij bijzonderheden in het ritme of bij gestoord of zwak signaal, neemt de
verpleegkundige van de afdeling Hartbewaking contact op met de verpleegkundige van
verpleegafdeling B6. De verpleegkundige zal meteen bij u langs komen, vragen hoe u
zich voelt en zo nodig een ECG (hartfilmpje) maken.
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Waarom krijgt u telemetrie?
Uw arts kan om verschillende redenen kiezen om telemetriebewaking toe te passen:
 Als het vermoeden bestaat dat u een hartritmestoornis heeft.
 Als u bent flauwgevallen of onwel geworden bent en men wil onderzoeken of u
hartritmestoornissen heeft.
 Als er door verschillende oorzaken een kans bestaat dat u een hartritmestoornis
krijgt. Bijvoorbeeld na een operatie aan één van de hartkleppen.
 Als u een hartritmestoornis heeft gehad, waarbij het doel is om eventueel nieuwe
ritmestoornissen te registreren en te kunnen behandelen.
 Als u een hartritmestoornis heeft, waarvoor u specifieke medicatie krijgt en het
effect van de medicatie op het hartritme geobserveerd moet worden.
 Bij het gebruik van bepaalde medicijnen via het infuus, zoals dobutamine.
 Wanneer u een dotter en/of stentbehandeling heeft ondergaan.
 Indien u een vernauwing of vernauwingen heeft in de kransslagaders, en de arts
schrijft dit voor.
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Wat te doen bij klachten?
Als u één of meerdere van de onderstaande klachten hebt, meld dit dan direct bij de verpleegkundige:
 hartkloppingen
 het gevoel dat uw hart een of meer slagen overslaat
 duizeligheid
 het gevoel dat u gaat flauwvallen
 pijn op de borst

Waar moet u op letten?
Door beperkt signaalgebruik heeft de telemetrie enkele beperkingen waar u rekening mee moet houden:
 U kunt niet van de afdeling af omdat uw telemetriezender maar een beperkt bereik heeft. Als u buiten het
bereik komt, is uw hartritme niet meer zichtbaar op de monitor. Mocht er een ritmestoornis geconstateerd
worden en bent u ver van de afdeling, dan kunnen wij u moeilijk bereiken om u hulp te geven. Op de afdeling
zelf kunt u gewoon rondlopen, ook bij de lounge tafel bij de ingang van de afdeling.
 U mag alleen onder begeleiding van een fysiotherapeut of verpleegkundige traplopen.
 U kunt voor onderzoeken van de afdeling af onder toezicht van een verpleegkundige of de service-assistent.
 U mag alleen met toestemming van de arts douchen. Hebt u toestemming van de arts om te douchen, dan
mag u dit alleen doen onder toezicht van de verpleegkundige.
 U mag wel wassen aan de wastafel. Bij het wassen is het belangrijk dat de plakkers en draden op de juiste
plek blijven zitten. Als er toch één of meerdere plakkers loslaten, vervangt de verpleegkundige de plakkers.

Belangrijk: Waarschuw bij pijn op de borst direct de verpleegkundige!
Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundigen op de afdeling.
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