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Uw  behandelend arts heeft u een Holter elektrocardiogram 

voorgeschreven. 

 

Wat houdt dat in? 

Met behulp van een recorder worden gedurende 24 of 48 uur (of 7 

dagen) de elektrische activiteiten van uw hart (= hartslagen) 

geregistreerd. De arts kan dan zien hoe uw hart reageert als u bezig 

bent met uw dagelijkse activiteiten zoals slapen, fietsen, werken, 

sporten, blij- of boosheid, traplopen, enzovoort. Het onderzoek is 

pijnloos en u kunt uw normale werkzaamheden gewoon uitvoeren. Het 

enige verschil is dat u een kleine recorder met u meedraagt. 

 

De dag van het onderzoek 

Op uw borst zullen met plakkers elektroden worden bevestigd. De 

elektroden vangen de signalen van uw hart op en zenden die via de 

draden naar de (holter)recorder.  

Trek op deze dag gemakkelijk zittende kleding aan. Vermijd strakke, 

knellende kleding, zoals een nauwsluitende blouse, trui of jurk. Door 

knellende kleding kunnen de plakkers loslaten. De registratie van uw 

hartslagen wordt dan verstoord. Datzelfde geldt voor een vettige  

huid. Gebruik daarom op de dag van het onderzoek geen bodylotion. 

 

Het dagboek 

Wanneer de recorder bij u bevestigd is, wordt u gevraagd een dag- 

boek bij te houden gedurende de dag(en) van het onderzoek. U  

noteert daarin wat u zoal doet en voelt. Vermeld ook altijd zo 

nauwkeurig mogelijk het tijdstip. 

Voorbeeld: 9.00-9.15, koffie gedronken, hartkloppingen om 9.12 uur. 

Als u medicijnen gebruikt, noteer dan het tijdstip van inname. Indien  

u klachten heeft, vermeld die dan samen met het tijdstip (bijv. 

hartkloppingen, brandend gevoel in linkerarm, pijn op de borst, 

duizelig, zenuwachtig, benauwd om 9.12 uur). U wordt vriendelijk 

verzocht een horloge te dragen. Dit is nodig om de tijdstippen zo 

nauwkeurig mogelijk in uw dagboek te kunnen noteren. 

 

 

 

Signaalknop 

De recorder heeft een druktoets. Hierop kunt u kort drukken wanneer u 

een klacht voelt. Noteert u in het dagboek de tijd, de klacht en s.v.p. 

vermelden dat u op de knop heeft gedrukt. De arts kan dan precies zien 

hoe uw hart op dat moment werkt. Zelf merkt u niets van het drukken 

op de knop. 

 

24 of 48 uur (of 7 dagen) later 

Na de holteropname worden de plakkers van uw borst verwijderd en 

de recorder wordt losgemaakt. De informatie die op de recorder staat, 

wordt voor de arts in een rapport verwerkt. De arts kan dan zien hoe 

uw hart in de 24 of 48 uur (of 7 dagen) gewerkt heeft. 

 

BELANGRIJK! 

o Maak de recorder niet open.  

o Trek niet aan de plakkers of de draden van de plakkers. Ook niet bij 

jeuk of irritatie. 

o Slapen op een waterbed of onder een elektrische deken is 

toegestaan. 

o Pas uw dagelijkse activiteiten niet aan. Doe op de dag van het 

onderzoek wat u anders ook zou doen.  

 

Het spreekt voor zich dat u alle materialen (recorder, kabel met 

drukknoppen voor bevestiging aan de plakkers) weer inlevert in het 

ziekenhuis. 

 

Meddis zal met de grootst mogelijke zorg en deskundigheid de 

opgenomen gegevens analyseren voor uw arts. 

 

Heeft u vragen of tips, neemt u dan gerust contact met ons op. 


