Eventrecorder
Uw cardioloog heeft u een onderzoek met de eventrecorder voorgeschreven omdat u
klachten heeft van hartritmestoornissen, duizeligheid en/of wegrakingen. Met de
eventrecorder kunnen hartritmestoornissen worden opgespoord. Deze folder geeft u
informatie over dit onderzoek.
Nummer eventrecorder: ______________________________________________
Naam patiënt: ______________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________________
Datum uitleen: ______________________________________________________
Datum retour: _______________________________________________________
Naam aanvragend cardioloog: __________________________________________
Recorder aangesloten door: ____________________________________________

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek draagt u de eventrecorder gedurende 7 dagen bij u. U blijft
tijdens het dragen van de recorder uw dagelijkse activiteiten doen. De eventrecorder is
aangesloten op plakkers die op uw borst bevestigd worden. De recorder registreert uw
hartslag zodra u de recordknop indrukt. Na het aanbrengen van de eventrecorder krijgt
u een dagboekje mee. Hierin kunt u uw bezigheden en klachten noteren. Op de
afgesproken tijd levert u de eventrecorder weer in.
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Wanneer moet u de recordknop indrukken?
U drukt op de recordknop wanneer u klachten heeft. De recorder maakt op dat moment
een opname van uw hartactiviteit. Uw hartritme wordt dan enkele seconden vóór en
enkele seconden na het drukken opgenomen. Als u op de recordknop heeft gedrukt, is
het heel belangrijk dat u op de laatste pagina opschrijft op welke datum en op welk
tijdstip u heeft gedrukt, en wat uw bezigheden en klachten waren op dat moment.
Let op!
 Het is de bedoeling dat u alleen op de recordknop drukt als u de klachten voelt die u
hebt besproken met uw cardioloog. Er kunnen namelijk maar een beperkt aantal
opnames van uw hartritme worden gemaakt.
 In principe brengt u de recorder terug op de afgesproken dag. Bent u eerder bij
opname 19 (van de 20), dan moet u zelf telefonisch contact opnemen om een
afspraak te maken voor het uitlezen van de recorder.
 Als er een elektrode of kabeltje heeft losgelaten, wilt u dit dat zelf weer herstellen?

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

Douchen
Voordat u onder de douche gaat, moet u eerst de elektroden (dopjes) van de plakkers halen. Daarna kunt u
de plakkers van de huid halen en weggooien. Na het douchen, moet u de huid goed droogmaken. Na ongeveer
15 minuten, als de huid weer goed droog is en afgekoeld, kunt u de nieuwe plakkers op de huid plakken. U mag
geen bodylotion gebruiken. Als u irritatie van de huid bemerkt, kunt u de plakker daar net naast plakken, zodat de
huid wat tot rust kan komen. Nadat u de nieuwe plakkers heeft bevestigd, maakt u vervolgens de elektroden
(dopjes) weer aan de plakkers vast. Daarna is de recorder klaar om weer op te nemen.
Let op!
De stekker altijd in de recorder laten zitten.

Tot slot
Als u vragen heeft over de eventrecorder of over het bijhouden van het dagboekje, dan kunt u contact opnemen
met de Hartfunctieafdeling via telefoonnummer 033 - 850 50 50.
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