Pacemakercontrole
Bij u is een pacemaker geïmplanteerd, een apparaatje dat helpt uw hartritme op peil te
houden. Om te controleren of uw pacemaker zijn werk doet, wordt dit regelmatig
gecontroleerd op de Pacemakerpolikliniek. De pacemaker wordt dan uitvoerig
doorgemeten en indien nodig bijgesteld.

Uw afspraak op de pacemakerpoli
U bezoekt de pacemakerpoli op afspraak. Met u is een afspraak gemaakt na uw
pacemakerimplantatie of -vervanging, na de jaarlijkse controle van uw pacemaker of na
een bezoek aan uw cardioloog. U komt op de pacemakerpoli een week na de
pacemakerimplantatie of -vervanging, vervolgens na drie maanden en daarna één of
twee keer per jaar. Bij ieder bezoek wordt nauwkeurig bekeken hoe uw pacemaker de
voorgaande periode gefunctioneerd heeft.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek neemt u plaats op een onderzoeksbank en wordt u via klemmen
om de polsen en enkels aangesloten op de programmer en het ECG- apparaat. Op de
borst, op de plek waar uw pacemaker is geïmplanteerd, wordt een zendertje geplaatst
dat contact maakt met de pacemaker. Dit zendertje staat in verbinding met een
computer, de programmer. Hierop kan de technicus de activiteit van uw pacemaker
aflezen en een aantal testen verrichten om de werking van de pacemaker te
controleren. De uitslag van het onderzoek krijgt u direct van de technicus. Daarna gaat u
meestal nog naar de cardioloog.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Na de controle kunt u de technicus uw vragen voorleggen, maar u kunt uiteraard ook
altijd bellen. De pacemakertechnici van Meander Medisch Centrum zijn aanwezig van
maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur en bereikbaar via het
telefoonnummer: 033 - 850 23 16. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de
huisartsenpost. Als u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u dan met het
afsprakennummer, 033 - 850 60 70.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats op de hartfunctie-afdeling (Brink 302) van Meander Medisch
Centrum, Maatweg 3 te Amersfoort.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

