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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Inleiding
De arts heeft ervoor gekozen uw hartritme te bewaken met behulp van een 
draagbaar bewakingskastje. Dit apparaatje heet telemetrie. Met hulp van 5 
elektrodeplakkers op uw borst/buik en daaraan 5 draden leest het apparaat 
uw hartritme. Door WIFI wordt het hartsignaal draadloos verzonden naar 
monitoren op de hartbewaking. Zo wordt uw hartritme voortdurend (heel 
de tijd) in de gaten gehouden.

Spelregels
Er zijn een aantal praktische zaken die voor u belangrijk zijn om te weten 
voor een veilige en continue (doorgaande) observatie. Laten we het de 
spelregels noemen.
Als die spelregels goed gevolgd worden levert dat het beste resultaat op 
qua hartritmebewaking en patientveiligheid.

1. Het apparaat werkt op een kleine accu. 2 x per dag (om  ca 9u en 21u) 
wordt deze accu verwisseld. Meld het bij uw verpleegkundige als dit 
wordt vergeten.

2. Het kan gebeuren dat er een draad los gaat. Als u dit zelf ziet en u kunt 
het zelf niet opnieuw vast maken meldt dit dan bij de verpleegkundige. 
Indien dit vaker gebeurt, kan het eventueel met een pleister vastgezet 
worden.

3. Om in geval van ritmestoornissen u zo goed mogelijk te kunnen helpen 
is het voor de verpleging belangrijk te weten waar u bent.

Daarom mag u niet van de verpleegafdeling afgaan. Uitzondering hierop is 
een eventueel onderzoek ergens anders in het ziekenhuis. Meld uzelf in dat 
geval bij vertrek even af bij de verpleegkundige en bij terugkomst weer 
aan.. Als u dit zelf niet kunt, laat u het doen door degene die u vervoert.

Het dragen van het apparaatje
Douchen is alleen mogelijk als de arts vindt dat het met uw hartritme veilig 
is. Hierbij moet het telemetrie-apparaatje zo droog mogelijk blijven. Dit kan 
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alleen met het speciale plastic draagtasje. Zorg ervoor dat deze zo ver 
mogelijk van de douchestraal hangt.
Als u zich op de verpleegafdeling niet in uw eigen kamer bevindt, maar 
bijvoorbeeld het dagverblijf, meldt dit dan aan uw verpleegkundige.

1. Draag het tasje als een schoudertas schuin over de borst. Als u een 
inwendige pacemaker of ICD heeft ( bijvoorbeeld in uw rechter borst) 
draag het tasje dan aan de andere kant. Als u in bed ligt, moet u het 
naast u neerleggen.

2. Als u een uitwendige (aan de buitenkant) pacemakerkastje heeft én een 
telemetriekastje, houdt dezen dan ook uit elkaar door de ene links en de 
andere rechts te dragen.

3. U mag tijdens de artsenvisite gerust vragen of u er nog aan moet blijven.

Als u verder nog vragen heeft, stel ze dan gerust.
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