
CARDIOLOGIE	

HOLTER DAGBOEK

Waarom moet u een dagboek bijhouden?
Uw arts wil meer informatie over de werking van uw hart tijdens uw dagelijkse ac-
tiviteiten. U krijgt daarom een holteronderzoek. Hierbij registreren we met behulp 
van een recorder voor een langere periode uw hartritme. Het is belangrijk dat uw 
arts weet hoe u zich voelt en wat u tijdens de opname gedaan heeft. Hierdoor kan 
uw arts de opgenomen gegevens zo goed mogelijk beoordelen. Dit dagboek kan u 
daarbij helpen.

Waar moet u op letten tijdens het holteronderzoek?
•  U mag de recorder niet openen.
•  Gaat u voorzichtig om met de recorder.
•  De elektroden en de recorder mogen niet nat worden. U mag daarom niet 

douchen, baden of zwemmen.
•  Gaat er een elektrode los? Schrijf dan op welke kleur los heeft gelaten en hoe 

laat dit was. Als het lukt kunt u de elektrode terug plakken.
•  Wilt u bij het opschrijven van de tijd de kloktijden van 0-24 uur gebruiken? 
  Bijvoorbeeld 14.00 uur voor twee uur ’s middags.
•  Draag geen mobiele telefoon in de buurt van de recorder.
 
Let op
Het is erg belangrijk dat u uw activiteiten en klachten in het dagboek invult. Hier-
door kunnen wij de gegevens beter onderzoeken.

Als wij nog vragen hebben, bellen wij u op het bij ons bekende telefoonnummer 
op.

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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In te vullen door de laborant:

Spoed  n  Ja n  Nee (i.v.m. uitwerktermijn)

Pacemaker n  Ja n  Nee

Opnameduur n  24 n  48 n  72 uur
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Wat schrijft u op in het dagboek?
Activiteiten
Schrijf op welke activiteit u aan het doen bent, zoals huishoudelijk werk, fietsen, traplopen, 
sporten. Maar ook rustmomenten en de tijd dat u naar bed gaat en opstaat. Schrijf ook de tijden 
op wanneer u naar het toilet gaat.

Tijd
Activiteiten

van tot
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Tijd Activiteiten

Uw	klachten
Schrijft u op als u klachten heeft zoals:
• pijn op de borst;
• duizeligheid;
• hartkloppingen;
• andere klachten die u heeft.

Op het moment dat u klachten heeft drukt u kort op een van de knoppen op de zijkant van de 
recorder. Daarna schrijft u hieronder de tijd en uw klacht(en) op. Heeft u geen klachten gehad? 
Vul dit in op de volgende pagina van de folder.

Tijd
Klachten

Knop 
ingedrukt?

van tot

n Ja   n Nee	
n Ja   n Nee

n Ja   n Nee

n Ja   n Nee

n Ja   n Nee

n Ja   n Nee

n Ja   n Nee

n Ja   n Nee
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Hoe haalt u de recorder los?
Om ......................... uur mag u de plakkers van uw borst verwijderen. De plakkers en pleisters mag 
u van de kabels afhalen en weggooien. Het is geen probleem als de recorder nog aanstaat.

Let op: de recorder en kabels zitten aan elkaar vast. U mag de kabels niet verwijderen van de 
recorder.
 
Waar moet u de recorder inleveren?
Doe de recorder en het ingevulde dagboek in het meegeleverde tasje.
 
De plakkers en pleisters mag u weggooien. Wij verwachten u met de recorder en dagboek terug 
op:
 
Datum:		 ......................................................

Tijd:	 ......................................................
	
Waar:		 Functieafdeling Cardiologie, locatie ‘s-Hertogenbosch.  
 Gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4

Kruis aan als u geen klachten heeft gehad 
n  Geen klachten gehad

Heeft u nog vragen?
Zijn er tijdens het onderzoek problemen of heeft u vragen? Dan kunt u bellen naar de functie 
afdeling Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 60 40 (keuze 2). Zij zijn op werkdagen bereikbaar 
van 08.30 - 17.00 uur.


