Event
Recording
ECG

Uw huisarts wil onderzoek doen naar uw hartklachten. Een methode die hiervoor gebruikt wordt, is de
event recording ECG. Met een apparaatje wordt langere tijd (ongeveer een week) uw hartritme
gecontroleerd.
Voorbereiding
U kunt het best comfortabele kleding dragen. We raden u aan om geen bodylotion of crème te gebruiken
op uw borst. Daar worden namelijk de elektroden bevestigd. Tijdens de week van de meting kunt u al uw
gebruikelijke activiteiten ondernemen.
Een afspraak maken
U kunt een afspraak maken voor de event recording ECG via de afdeling Cliëntcontact, telefoonnummer:
088 – 21 41 149.
Duur van het onderzoek
Het duurt ongeveer 30 tot 45 minuten om een gewone ECG te maken, het kastje aan te sluiten en u uitleg
te geven over het apparaat.
Wat moet u meenemen?
• Het ingevulde en door u gecontroleerde aanvraagformulier
• Een geldig legitimatiebewijs
• Uw actuele medicatieoverzicht.
Hoe wordt een event recording ECG gemaakt?
Voordat we de event recording ECG aansluiten, maken we eerst een hartfilmpje (ECG). Vervolgens
plakken we elektroden op uw borstkas, die via kabeltjes verbonden zijn aan een kastje. Dit kastje zit in een
tasje, dat we met een riem om uw middel vastmaken. U moet het kastje een week dragen, dag en nacht.
U kunt al uw normale bezigheden uitvoeren tijdens het onderzoek.
Als u klachten heeft, verzoeken we u de knop op het kastje in te drukken en op het formulier uw klachten
te omschrijven. Deze informatie is belangrijk voor de cardioloog, die uw event recording ECG beoordeelt.
Let op: de recorder mag niet nat worden.
De uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek via uw huisarts.
Een beperking
Heeft u een beperking waarvan u graag wilt dat wij er rekening mee houden? Laat het ons dan even
weten.
Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers helpen u graag. U kunt de afdeling Cliëntcontact bereiken op nummer 088 -21 41 149.

