Cardio-beeper
Instructie voor patiënten over meting van de hartslag
gedurende klachten en telefonisch verzenden van de
meetresultaten naar een ontvangsttoestel in CWZ

In overleg met uw behandelend arts krijgt u een cardio-beeper op de hartfunctie-afdeling
(B26) van CWZ.
Een cardio-beeper is een apparaatje dat metingen van uw hartslag via de telefoon kan
doorgeven aan een ontvangsttoestel in het ziekenhuis. Daardoor kan de cardioloog
beoordelen hoe uw hartritme is bij bepaalde klachten zoals bijvoorbeeld hartkloppingen,
overslaan van het hart, duizeligheid, pijn op de borst.

Voorbereidingen
Er zijn voor dit onderzoek geen voorbereidingen nodig.

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

Onderzoek
 Er zijn verschillende soorten cardio-beepers. De laborant vertelt u welke beeper u krijgt en
hoe de werking hiervan is.
 De bedoeling is dat u bij klachten - hartkloppingen, overslaan van het hart, duizeligheid, pijn
op de borst - het hartritme vastlegt.
 Hiervoor moet u het apparaatje op uw borst plaatsen of met elektroden bevestigen.
 Door een knopje in te drukken wordt uw hartritme gedurende 30 seconden of een minuut
opgenomen.
 U verzendt daarna de gegevens telefonisch naar een ontvangsttoestel. Hier wordt het
hartritme op papier geregistreerd en bewaard.
 De cardio-beeper mag niet in aanraking komen met water.
 U mag de beeper twee weken gebruiken.
 De laborant maakt een afspraak wanneer u de beeper inlevert op de hartfunctie-afdeling.

Complicaties en nazorg
Er zijn aan dit onderzoek geen risico’s verbonden en er is geen nazorg nodig.

Uitslag
De cardioloog ontvangt alle door u verzonden registraties en beoordeelt deze. De uitslag
ontvangt u van de cardioloog bij de eerstvolgende afspraak of via uw huisarts.
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Vragen
Als u na het lezen nog vragen heeft, neem dan contact op met de hartfunctie-afdeling of met
uw behandelend arts.

Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk de hartfunctieafdeling. 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
Hartfunctie-afdeling (B26 en 27)
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

