AFSPRAAK:
DAG

DATUM
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Directie
020-6997828
De heer T. Fresen

GEZONDHEIDSCENTRUM
DIEMEN-ZUID
24 uurs bloeddrukmeting

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 22-06-2016

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

Telefoon: 0206998121
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

Aandachtspunten:
Wat is het doel van het onderzoek?
De bloeddruk kan op verschillende tijdstippen van de dag
wezenlijk verschillen. Ook kunnen omstandigheden, zoals
het meten van de bloeddruk in de spreekkamer bij uw arts,
de bloeddruk even verhogen. Om de bloeddruk over de
dag en de nacht te volgen heeft uw huisarts ambulante
bloeddrukmeting aangevraagd. De ambulante
bloeddrukmeter meet uw bloeddruk en slaat de waarden
op. Zo wordt een betrouwbaar beeld van uw gemiddelde
bloeddruk over een etmaal verkregen.
Het onderzoek:
Er wordt een bloeddrukband bij u aangebracht die
automatisch overdag 2x per uur en ‘s nachts 1x per uur
oppompt. U krijgt de bloeddrukmeter maximaal 24 uur
mee. De manchet van de bloeddrukmeter blijft al die tijd
om uw bovenarm zitten.
Vóór het onderzoek:
Op de afspraakdag wordt de bloeddrukband met de
bloeddrukmeter aangebracht. We verzoeken u geen
strakke bovenkleding te dragen tijdens het onderzoek. De
volgende werkdag moet u het apparaat weer
terugbrengen.
Tijdens het onderzoek:
De assistente brengt de manchet aan om uw bovenarm.
Met een luchtslang wordt de manchet gekoppeld aan een
recorder. De luchtslang wordt achterlangs uw hals geleid
om knikken van de slang te voorkomen. De recorder
draagt u met een riem om uw middel of schuin over het
lichaam. De assistente vertelt hoe u kunt zien of de
bloeddrukmeter goed functioneert en maakt met u een
afspraak over het afkoppelen en terugbrengen van de
meter.

-

-

De metingen:
Telkens na een pieptoon pompt de manchet zich op. Houd
tijdens de metingen uw arm zo ontspannen mogelijk (even
neerleggen of ter hoogte van uw middel houden). Tijdens
autorijden is dat lastig, dus houd hier rekening mee gedurende
het onderzoek. Als de manchet los is gegaan, brengt u deze
weer zo goed mogelijk aan om uw bovenarm. Plaats het pijltje
1 cm boven de elleboogplooi met de slang aan de bovenzijde
van de manchet.
Dagboek:
Uw bloeddruk zal door de dag heen steeds veranderen.
Daarom is het belangrijk dat u enkele bijzonderheden noteert in
het dagboek. Het dagboek dient u mee te nemen wanneer u de
bloeddrukmeter weer inlevert.
Bij problemen met het apparaat:
Zet het apparaat uit en maak de manchet los van uw arm. U
kunt contact opnemen met de praktijkassistente.

Verwijder de batterijen niet
Kom niet aan de knopjes die op de recorder zitten,
alles is al ingesteld.
Voorkom dat de manchet en de recorder nat
worden. Dus niet douchen!
Ga niet op of onder een elektrische deken liggen
terwijl deze aanstaat; voorverwarmen mag wel,
maar zet de deken uit bij het naar bed gaan. Als u
een waterbed heeft, is het belangrijk dat u het
verwarmingselement uitschakelt door de stekker
uit het stopcontact te halen.
Vermijd tijdens de meting het gebruik van
elektrisch gereedschap of zware apparatuur.

Alle informatie nog eens nalezen? Print de informatie van
dit onderzoek via de oranje button aan de rechterzijde.
Afspraak:
Voor dit onderzoek dient u een afspraak te maken.
Dit kan via de assistente. Wij zijn te bereiken op werkdagen
van 8.00 tot 17.00 uur op T:020-6901662.

