Holter-elektrocardiogram
Huisartsenlaboratorium Rivierenland Gelre

Uw huisarts heeft voor u een afspraak gemaakt voor het plaatsen van een holter.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd op de hartfunctieafdeling (B26) van CWZ.
Met behulp van een opnamerecorder worden gedurende 24/48 uur of 7 dagen de
elektrische activiteiten van uw hart geregistreerd. De arts kan dan zien hoe uw hart
reageert als u bezig bent met uw dagelijkse activiteiten zoals slapen, fietsen, roken,
sporten, blij of boos zijn, traplopen, huishoudelijk werk, enzovoort. Het onderzoek is
pijnloos en u kunt uw normale werkzaamheden uitvoeren. Het enige verschil is dat u een
kleine opnamerecorder met u meedraagt. U bent wellicht bekend met het maken van een
hartfilmpje? Dit onderzoek is een uitgebreidere vorm van het hartfilmpje.

Belangrijk!
 Maak de recorder niet open.
 Trek niet aan de plakkers of draden van de recorder.
 Pas uw dagelijkse activiteiten niet aan tijdens het onderzoek.

De dag van het onderzoek
 Op uw borst worden de recorder en de elektroden met plakkers bevestigd. De elektroden
vangen de signalen van uw hart op en zenden die via draden naar de opnamerecorder
(holter).
 Trek op deze dag kleding aan die gemakkelijk zit. Vermijd strakke, knellende kleding, zoals
een nauwsluitende blouse, trui of jurk. Zou u knellende kleding dragen dan kunnen de
plakkers loslaten. De registratie van de werking van uw hart is dan verstoord.
Datzelfde geldt voor een vettige huid. Gebruik daarom op de dag van het onderzoek geen
bodylotion.

Het dagboek
Wanneer de recorder is bevestigd, wordt u gevraagd een dagboek bij te houden gedurende
de dag van het onderzoek. U noteert daarin wat u doet en voelt en op welk tijdstip dat is.
Schrijf dit zo nauwkeurig mogelijk op. Bijvoorbeeld: 9.00 tot 9.15 uur koffie gedronken, 9.12
uur hartkloppingen.
U krijgt een dagboek en aanvullende informatie mee.

24/48 uur of 7 dagen later
De plakkers worden van uw borst verwijderd en de recorder wordt losgekoppeld.
De informatie die met de recorder is opgenomen, wordt voor de huisarts in een rapport
verwerkt.
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De uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw huisarts.

Melden
10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 1B. U wordt daar verwezen naar de
juiste wachtruimte van de hartfunctieafdeling (B26). Zodra u aan de beurt bent, wordt u
opgehaald.

Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de
hartfunctieafdeling, telefoonnummer 024 365 84 40. Er kan dan nog een andere patiënt in uw
plaats komen.
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Adres en telefoonnummers
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Hartfunctieafdeling (B26)
Telefoon (024) 365 84 40
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur bereikbaar
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Website: www.cardiologie.cwz.nl

