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Hartritme-diagnostiek op afstand

Hartis in uw praktijk

Belangrijk voor de patiënt

“Directe diagnose 
van patiënten met
hartritmestoornissen”

Uw patiënt draagt de hartis holter gedurende
een bepaalde tijd bij zich. Bij klachten zoals
o.a. hartkloppingen, hartoverslag en pijn op
de borst kan de patiënt zelf het electrocardiogram (ECG) markeren. Daarnaast noteert de
patiënt het tijdstip en de activiteiten rondom

Wilt u advies?
Wilt u over individuele gevallen overleggen
met ons cardiologisch team of advies over
mogelijke behandelingen, dan kan dat tijdens
ons dagelijkse collegiale spreekuur of tijdens
een telefonisch intercollegiaal overleg.
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het moment van de klacht in het bijgeleverde
dagboek. Na afloop analyseren en beoordelen
specialisten van het Hartis Medisch Centrum
het ECG en voorzien de uitslag indien nodig
van advies. U ontvangt de uitslag digitaal en
kunt daarmee goed bepalen of u zelf kunt
behandelen of doorverwijzing naar een tweede lijn nodig is.
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Hartis Medisch Centrum is gespecialiseerd
in directe diagnostiek van patiënten met
hartritmestoornissen. Met de Hartis Holter
bieden wij u het juiste instrument om de elektrische activiteit van het hart te registreren
en eventuele afwijkingen van het hartritme
op te sporen.
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Hartritmestoornissen zijn vaak lastig vast te stellen. Kunt u als huisarts zelf behandelen
of moet u juist doorverwijzen? Op die vraag krijgt u nu een goed antwoord: met de Hartis
dienstverlening en bijbehorende Holter. Met deze compacte, gebruikersvriendelijke ECG
recorder en onze uiteindelijke rapportage heeft u voldoende in handen om bij hartritmestoornissen de juiste diagnose te stellen.

De Hartis ECG opties
Holter ECG-registratie (24 uur, 48 uur of 72 uur)

Event ECG-registratie (7 of 14 dagen)
Voor monitoring over een langere periode kiest u voor de optie van een
7- of 14 daagse registratie van het ECG. Bij klachten markeert de patiënt
deze eenvoudig in het ECG door één druk op de knop.

Rust ECG-registratie
Een 12 afleidingen rust ECG van 30 seconden geeft informatie over eventuele structurele en functionele aandoeningen van de hartspier.

Spoed-ECG
Een spoed ECG is de vierde functie van de Hartis Holter en kan onder
bepaalde omstandigheden worden gekozen. De registratie wordt dan
met voorrang en spoed behandeld. U ontvangt de uitslag digitaal met
direct aanvullend intercollegiaal overleg.
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“Eenvoudige
markering
door één
druk op 
de knop”
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De Holter functie registreert het hartritme van uw patiënt gedurende de
door u voorgeschreven periode.

Stap 1. Aansluiten

Stap 3. Uitlezen Hartis Holter

De patiënt wordt aangesloten op de Hartis Holter. Dit kunt
u zelf doen als u de holter een eigen beheer heeft, of laten doen door een uitgiftepunt bij u in de buurt. Voor een
instructie van het aansluiten van een patiënt hebben wij
een online instructie beschikbaar. Tevens komen wij van
te voren instructie geven in uw praktijk.

Indien u de Hartis Holter in eigen beheer heeft, sluit u de
ingeleverde holter aan op uw computer. Het ECG wordt
met behulp van de meegeleverde Hartis Software uitgelezen en beveiligd verzonden naar het Hartis medisch
centrum. Het bijbehorende, door de patiënt ingevulde,
dagboekje stuurt u ons per fax of mail. Indien de holter
is meegegeven door een uitgiftepunt, verzorgt dit uitgiftepunt het uitlezen en versturen van het ECG voor u.

Stap 2. Registratie
Gedurende de door u voorgeschreven periode draagt
de patiënt de Hartis Holter bij zich. De holter registreert
dag en nacht het hartritme. Op het moment dat de patiënt klachten heeft drukt hij op de knop van de holter.
Daarmee markeert hij het ECG. De patiënt noteert in het
meegegeven dagboek de activiteit op het moment van de
klacht. Na afloop van de voorgeschreven periode levert
de patiënt de holter en het dagboek in bij u of bij het
uitgiftepunt waar hij de holter heeft opgehaald.

“U ontvangt het diagnoserapport 
binnen twee werkdagen in uw HIS”

Stap 4. Rapportage
Het medisch team van Hartis beoordeelt het ECG en stelt
het diagnoserapport op. U ontvangt dit rapport binnen
twee werkdagen via een digitale beveiligde omgeving.
het rapport is in te lezen in uw HIS. Het rapport bestaat
uit de vraagstelling, een samenvatting van de bevindingen en de conclusie. Een uitgebreide ECG rapportage is
indien gewenst beschikbaar.
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Het gehele proces

De Hartis Holter
	Vier functies
	Één apparaat met vier functies voor de registratie van
hartritmestoornissen.
Continue registratie
	De Hartis holter registreert continu het hartritme,
ook bij een Event ECG registratie.
	Snelle uitslag direct in uw HIS
	
Wij versturen de uitslag binnen 48 uur. De uitslag wordt 		
beveiligd digitaal verzonden en is direct in uw HIS in te lezen.
	Efficiënte doorverwijzing naar de tweede lijn
	Door het Hartis rapport is eventuele doorverwijzing
goed onderbouwd.
Ondersteuning van Hartis Medisch Team
Cardioloog en arts geven advies.
	Vergoeding door alle zorgverzekeraars
Hartis heeft met alle zorgverzekeraars een contract
afgesloten voor vergoeding van de dienstverlening.

30%
30%

Bij 30% van de gemonitorde
patiënten is een afwijking terug
te vinden in het ECG.

30%
85%

Bij 85% van de patiënten met
een afwijking in het ECG, kan de
huisarts de patiënt zelf behandelen.

Wilt u meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact op. Ook voor u brengen we zorg op afstand graag dichterbij.
Hartis Medisch Centrum
Herenweg 43 | 3625 AB Breukeleveen | Tel: 088-045 06 60 | helpdesk@hartis.nl | www.hartis.nl

