
HOE FREQUENT KOMEN DE KLACHTEN VOOR?

Checklist

Dagelijks

24 / 48 / 72 uur 7 / 14 dagen
HOLTER EVENT

Wekelijks

WANNEER KIEST U TEVENS VOOR EEN HOLTER?

Als de klachten dagelijks voorkomen

U ritmestoornissen wel wilt kwantificeren

U een zeer uitgebreide verslaglegging wenst, 

onderverdeeld in typen PAC’s en PVC’s

U de correlatie wilt aantonen tussen klachten die dagelijks 

voorkomen en aanwezige ritme- en geleidingsstoornissen

U a-symptomatische ritmestoornissen wilt registreren

VOORBEELD VAN RAPPORTAGE HOLTER

Indicatie / vraagstelling

Dagelijks palpitaties, dan ook licht in het hoofd, misselijk en 

zweten. Geen POB. Dhr. heeft fors belaste fam. anamnese.

Samenvatting

Tijdens deze 72 uurs Hartis holter zagen wij als basisritme  

een sinusritme tussen de 46 en 110 bpm, in rust en inspanning 

met een daggemiddelde van 81 bpm. | Er bestonden normale 

geleidingstijden, smalle QRS complexen en onveranderde  

repolarisaties. | Atriumfibrilleren en Arresten werden niet  

gezien. | Extrasystolen: PVC’ s in te grote aantallen 10,98%  

(op piekmomenten 2067 per uur). | Bij klachten zagen wij  

telkens PVC’s vaak in trigeminieritme.

Conclusie

Afwijkende Holter registraties met te veel ventriculaire ectopie

Gaarne nader onderzoek.

KLACHTEN WELKE KUNNEN VOORTKOMEN UIT RITMESTOORNISSEN

 Extrasystole/overslag

 Kloppingen in het hoofd/keel

 Vermoeidheid

 Een algehele screening (check of alles in orde is)

 Flauwvallen

 Licht in het hoofd

 Wegrakingen

 Duizeligheid

 Af ten toe hartkloppingen

WANNEER KIEST U TEVENS VOOR EEN EVENT?

Als de klachten wekelijks voorkomen

U ritmestoornissen niet wilt kwantificeren

U een verslaglegging wenst alleen van die momenten 

dat men op de eventknop heeft gedrukt

Als u de correlatie wilt aantonen tussen klachten die wekelijks 

voorkomen en aanwezige ritme- en geleidingsstoornissen

Symptomatische klachten wilt registreren

VOORBEELD VAN EEN RAPPORTAGE EVENT

Indicatie / vraagstelling

2x wegraking gehad eci.

Samenvatting

Tijdens deze 7/14 daagse Event registratie zagen wij een  

sinusritme als basis ritme met een zichtbare normale  

frequentie spreiding en episoden Paroximaal atriumfibrilleren.  

| Met normale geleidingstijden, smalle QRS complexen en 

onveranderde repolarisaties. | Atriumfibrilleren: Snel AF,   

frequent voorkomend tot maximaal 5 uur durend, ook overdag. |  

Arresten tot 6 seconden bij conversie naar sinusritme. 

| Extrasystolen: Als runnetjes PACs. | Bij klachten zagen wij een 

PACs en Paroxismaal Atriumfibrilleren.

Conclusie

Afwijkende Event registraties met snel Atriumfibrilleren en 

arresten tot 6 seconden bij de overgang naar een sinusritme. 

Gaarne nader onderzoek naar onderliggende oorzaak en  

behandeling. De klachten van wegrakingen zijn door de  

arresten goed te verklaren.
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