HOLTER ONDERZOEK
Met de Hartis Holter wordt uw hartritme gedurende langere periode geregistreerd. U kunt de Hartis Holter meekrijgen
voor 24, 48 of 72 uur (Holter registratie). Tevens kunt u de Hartis Holter mee krijgen voor 7 of 14 dagen (Event registratie).
U kunt tijdens de onderzoeksperiode al uw normale activiteiten verrichten. Het is voor de arts van groot belang om te weten
welke klachten u heeft en welke activiteiten u verricht tijdens deze periode. Het is daarom belangrijk dat u het dagboek goed
invult en met name de datum en het tijdstip van uw klachten noteert. Indien u de Hartis Holter mee krijgt voor 7 of 14 dagen
(Event registratie) kunt u de event knop, die zich aan de bovenzijde van de Hartis Holter bevindt, indrukken op het moment
dat u een klacht heeft. Noteert u dit dan ook in het dagboek.

WAT KUNT U NOTEREN
BEZIGHEDEN KUNNEN ZIJN:

KLACHTEN KUNNEN ZIJN:

wandelen - autorijden - werken - vergaderen - rusten -

hartkloppingen - hartbonzen - hartjagen - overslag -

TV kijken - innemen van medicijnen - hardlopen - sporten -

duizeligheid - draaierig gevoel - licht in hoofd - wegrakingen

roken - alcohol - gebruik - opwinding - huishoudelijke

steek in de borst - pijn op de borst - beklemming -

werkzaamheden

kortademigheid - benauwdheid - uitstralende pijn naar
arm of keel - hik - of slikprobemen en verder alle andere

Vooral bezigheden die inspannend voor u zijn, dient u

onwel gevoelens.

goed te noteren.

TENSLOTTE NOG EVEN DIT:
U mag met de recorder niet zwemmen, douchen
of in de sauna of in bad gaan.
De plakkers en de huid er omheen mogen tijdens
het onderzoek niet worden aangeraakt, liever ook
niet bij jeuk.
U mag de recorder niet openen, omdat anders het
onderzoek mislukt en moet worden herhaald.
Mocht een plakker of snoer zijn losgeraakt, wilt u
dit dan noteren en zo snel mogelijk herstellen.
Gaarne bij voorkeur de tijden als kloktijden noteren,
dus 2 uur ‘s middags als 14.00 uur.
Volgt u goed de instructies van de arts en/of
assistente op.
Let op: Er is geen sprake van cardiale bewaking maar
van cardiale registratie.
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Naam Patiënt:

SO-klantnummer:

Geb. Datum:

BSN:

Startdatum:

Starttijd:

Instelling:
Aanvragend arts:

Rec. nr.:

Aansluiter:
Email: dagboekjes@hartis.nl

Faxnummer: 088 04 50 661
ACTIVITEITEN:
Van:

Tot:

KLACHTEN:
Omschrijving activiteiten:

Zijn de plakkers of snoeren losgegaan ja

nee

Tijdstip:

Omschrijving klachten:

Datum/tijdstip van het einde van dit onderzoek:

