Cardiologie

Het plaatsen van een
hartmonitor
(Implanteerbare looprecorder ILR)
Uw cardioloog heeft met u afgesproken om een implanteerbare looprecorder bij
u te plaatsen. Dit noemen we ook wel ILR of hartmonitor. Deze hartmonitor kan
een langere tijd uw hartritme controleren en registreren. De hartmonitor slaat uw
hartritme op als dit afwijkend is en/of wanneer u de activator gebruikt.

Waar bestaat het systeem uit?

Hartritmemonitor (ca. 4 cm x 0.5 cm)

Activator (afstandsbediening)

Doorzendstation

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?
Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar
de Hartkatheterisatiekamer, (073) 553 30 36. Uw plaats kan dan gebruikt worden om
een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk
te houden!

Hoe bereidt u zich voor?
• U hoeft niet nuchter te zijn.
• U mag uw medicijnen gewoon innemen, tenzij uw cardioloog iets anders met u
heeft afgesproken.
• Als u bloedverdunners gebruikt, dan stopt u daar tijdelijk mee. Dit gebeurt altijd in
overleg met uw cardioloog.
• U mag na de ingreep niet zelf autorijden. Daarom is het belangrijk dat u iemand
regelt die u na de ingreep naar huis kan brengen.
• Er mag één familielid of naaste aanwezig zijn deze dag.
• Laat waardevolle spullen thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal of
verlies van uw eigendommen.
Wat neemt u bij ieder bezoek mee?
• Uw geldig legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
vreemdelingenkaart).
• Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas of kloppen
de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuwe) patiëntenpas maken voordat u naar
uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, behalve
Zaltbommel Gamerschestraat.
• Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw eigen apotheek kan dit overzicht voor u
uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.
Medicatiegegevens delen
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen,
maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u uw medicatie ophaalt, of online
via www.ikgeeftoestemming.nl. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO
mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke
medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze
medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.
Resistente bacterie
Als u een resistente bacterie (bijv. MRSA of ESBL) bij u draagt, kan dit voor uzelf en
voor medepatiënten een risico vormen bij het ondergaan van een medische behandeling. Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft aan ons als u:
• in de afgelopen twee maanden opgenomen of behandeld bent geweest in een
buitenlandse zorginstelling;
• in de afgelopen twee maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis waar een resistente bacterie aanwezig was;
• in de afgelopen twee maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
• in contact komt met beroepsmatig gehouden levende varkens, vleeskalveren of
vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen,
medewerkers slachthuis);
• woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
• ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
• in contact komt met een drager van een resistente bacterie.
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Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt. Als dat zo is
dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie zich
verspreid.
Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan het secretariaat van
de Hartkatheterisatiekamer, telefoonnummer (073) 553 30 36.

Waar meldt u zich?
U meldt zich bij de Infobalie bovenaan de roltrap. De medewerker vertelt u op welke
verpleegafdeling u moet zijn.

Wat gebeurt er bij het plaatsen van de hartmonitor?
• De cardioloog brengt de hartmonitor in op de hartkatheterisatiekamer.
• De cardioloog plaatst de hartmonitor net onder de huid, links naast het borstbeen
ter hoogte van uw hart.
• We desinfecteren uw huid op de plaats waar de hartmonitor wordt geïmplanteerd.
U komt onder steriele doeken te liggen.
• De cardioloog geeft u een plaatselijke verdoving, maakt een snede van ongeveer 1
cm en maakt ruimte onder uw huid om de hartmonitor te plaatsen. Daarna brengt
de cardioloog de hartmonitor in onder uw huid, waarna het wondje weer wordt
gesloten.
• Na de ingreep legt de verpleegkundige u uit hoe u het wondje moet verzorgen.
De ingreep duurt ongeveer een half uur.

Wat gebeurt er na de ingreep?
Na de plaatsing van de hartmonitor heeft u een gesprek met een gespecialiseerd
(hartfunctie) medewerker die de hartmonitor instelt en u uitleg geeft over de werking
van de activator en de patiëntmonitor. Daarom is het verstandig om iemand mee te
nemen, die samen met u deze uitleg volgt. Hierna mag u weer naar huis.

Ontslag en weer thuis
• Via het Medtronic CareLink® Network en de Medtronic CareLink® Monitor kan uw
arts de bij u ingebrachte hartmonitor op afstand controleren. De privacyverklaring
van Medtronic vindt u op de volgende pagina. De getekende privacyverklaring kunt
u inleveren bij de gespecialiseerd (hartfunctie) medewerker.
• Omdat u de patiëntenmonitor in bruikleen krijgt, vragen wij u de bruikleenovereenkomst in deze folder door te lezen en te ondertekenen. Deze kunt u ook inleveren
bij de gespecialiseerd (hartfunctie) medewerker op de dag van de ingreep.

Wanneer komt u op controle?
Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor uw volgende controle op de polikliniek.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met het personeel van de hartkatheterisatiekamer, telefoonnummer (073) 553 30 36. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur.
Kijkt u voor meer informatie ook eens op onze website: www.jbz.nl/cardiologie.
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Toestemmingsverklaring verwerken gegevens door Care Link of
Medtronic
1. U hebt van uw cardioloog een implanteerbare hartmonitor ontvangen van
Medtronic CareLink. Met dit apparaat worden uw (cardiologische) gegevens opgeslagen.
2. De gegevens van de hartmonitor worden via CareLink doorgestuurd naar een
bedrijf, Medtronic geheten. Hierdoor komen deze gegevens bij iemand anders dan
uw cardioloog of uzelf. De wet zegt dat als gegevens bij iemand anders terecht
komen, wij u daarover moeten informeren en uw toestemming moeten vragen
hiervoor.
3. Deze gegevens worden gebruikt om uw gezondheid te controleren, om adviezen
te geven over verbetering van de hartmonitor of voor de verbetering van de zorg
die we u geven. De gegevens kunnen ook worden verwerkt voor controle van de
apparatuur.
4. Heeft u er bezwaar tegen dat CareLink of Medtronic over uw gegevens kan beschikken? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw gegevens in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis te laten aflezen. De gegevens worden dan niet via een
derde verzameld.
5. U heeft het recht om te bekijken welke gegevens over u zijn verzameld. Dit kunt u
via uw cardioloog opvragen.

Ik geef toestemming om mijn gegevens te laten verwerken door Care Link of
Medtronic

Handtekening patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger
....................................................................................................................................................
Datum:

................................................................................................................

Plaats:

................................................................................................................

Van deze toestemmingsverklaring is een uitgebreide versie te krijgen. U kunt deze
opvragen bij het personeel van de hartkatheterisatiekamer, telefoonnummer (073)
553 30 36.
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Bruikleenovereenkomst Patiëntenmonitor
Tussen:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Polikliniek Cardiologie
Bezoekadres
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ‘s-Hertogenbosch

Sticker patiënt

Aan de genoemde persoon wordt op basis van bruikleen de volgende goederen verstrekt:
Draadloze patiëntenmonitor.

Tijdens deze bruikleenperiode is de gebruiker die het apparaat leent wettelijk aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of schade aan het systeem.
Aldus in tweevoud getekend op datum: .......................................................
Jeroen Bosch ziekenhuis
Naam:

................................ Vertegenwoordiger patiënt:.............................
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