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Recording ECG

Bereikbaarheid:
Openbaar vervoer:
Vanaf NS/Metrostation Diemen-Zuid
Buslijnen 44 en 357, halte Tarwekamp
Auto:
Parkeren op Vingerhoedskruid of Sint Janskruid
Het gezondheidscentrum ligt aan het fietspad.

Heeft u zich al aangemeld op het
vernieuwde patiënten-portaal?
Hier kunt u:
- Online afspraken maken;
- De huisarts via eConsult een vraag stellen;
- Medicatie herhalen.
Registreren kan via:
www.gzcdiemenzuid.uwartsonline.nl
Door M. Chin-Sie-Jen 21-06-2016

Gezondheidscentrum Diemen-Zuid
Ouderkerkerlaan 34, 1112BE, Diemen
Tel: 020-6998121, Fax: 020-6950666
www.gzcdiemenzuid.nl
Volg ons Facebook:
facebook.com/gezondheidscentrumdiemenzuid

Telefoon: 020-6998121
Fax: 020-695 06 66
www.gzcdiemenzuid.nl

Gezondheidscentrum Diemen-Zuid

Locatie Campus Diemen-Zuid

Patiënten portaal

Ouderkerkerlaan 34, 1112BE, Diemen
Tel: 020-6998121
Fax: 020-6950666
www.gzcdiemenzuid.nl

Bezoekadres: Dalsteindreef 3035, 1112XC, Diemen

www.gzcdiemenzuid.uwartsonline.nl
- Online afspraken maken
- Email consulten
- Herhaalmedicatie

Facebook:
facebook.com/gezondheidscentrumdiemenzuid

Wij adviseren u:

Wat is een event recording ECG
Dit onderzoek is een methode om uw hartklachten te
onderzoeken. Een Event recording ECG is een kastje dat
uw hartritme controleert. Een aantal plakkers op uw
borstkas zijn met een kabel aangesloten op het kastje.
Het kastje wordt met een tasje met riem rond de taille
gedragen.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is het niet nodig om bepaalde
voorbereidingen te treffen. Wel is het voor uzelf
aangenaam om comfortabele kleding te dragen. Wij raden
u aan om geen bodylotion of crème te gebruiken op de
plaats waar de elektroden bevestigd worden

Uw afspraak
Via uw huisarts bent u doorverwezen voor een recording ECG.
De afspraak voor het onderzoek kunt u zelf maken door te
bellen naar ons.
Let op: heeft u een beperking waarvan u graag wilt dat wij er
rekening mee houden, laat het ons dan even weten.
Duur van uw afspraak
In totaal duurt het onderzoek ongeveer 30-45 minuten. Denk
hierbij aan de voorbereiding, aansluiten van de apparatuur en
de informatie die u krijgt over het onderzoek.
Het onderzoek
U krijgt plakkers op de borstkas aangebracht die met kabels
verbonden zijn aan de Event Recorder. Deze recorder kunt u
aan uw riem om uw middel bevestigen. Met de recorder
aangesloten kunt u uw normale dagelijkse werkzaamheden
blijven doen. Bij klachten wordt u gevraagd om een knop in te
drukken. LET OP: de recorder mag niet nat worden!

-

-

Gedurende de dag normale activiteiten aan te
houden;
Tijdens de opname uw armen zo ontspannen
mogelijk te houden;
Klachten ECG(‘s) zo spoedig mogelijk door te
geven;
Iedere week éénmaal een oefen/controle-ECG door
te zenden. Dit kan van maandag t/m zondag tussen
8.00-20.00uur;
Voor het doorgeven van uw ECG(‘s) neemt u
contact op met de Medische Service Central van
IPT. Het telefoonnummer vindt u op de
eventrecorder.

Vergoeding en eigen risico
Een holteronderzoek valt onder het eigen risico. Afhankelijk
van hoe hoog het eigen risico is en wat men hiervan nog
overheeft, moet men soms een gedeelte van het onderzoek
betalen. Alles wat buiten het eigen risico valt wordt vergoed
vanuit de basis ziektekostenverzekering. Wel is er altijd een
doorverwijzing van de huisarts of indicatie van een arts nodig
om dit vergoed te krijgen. Een holteronderzoek op eigen
aanvraag zonder medische indicatie wordt dus niet vergoed.

Wat kunt u verwachten:
-

Gebruik van de eventrecorder voor maximaal 30
dagen;
Voldoende plakelektroden;
24 uur per dag, 7 dagen in de week de
mogelijkheid;
Ook als u op reis bent, in binnen- of buitenland,
kunt u ECG(‘s) doorzenden;
Uw huisarts wordt direct geïnformeerd over de
bevindingen.

De uitslag
U krijgt uw uitslag via uw huisarts.

