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De cardioloog heeft voor u een Holteronderzoek afgesproken. In deze folder wordt 

uitgelegd waarom een Holteronderzoek wordt uitgevoerd en hoe de gang van zaken 

is voor en tijdens dit onderzoek. 

Het Holteronderzoek 

Het holter-electrocardiogram is een onderzoek waarbij gedurende 24 uur of langer 

de elektrische activiteit van uw hart wordt geregistreerd.  

Tijdens het onderzoek hebt u electroden op uw borst. Deze vangen signalen van uw 

hart op en zenden die via draden naar een recorder. U draagt deze recorder in een 

riemklip of een tasje om uw middel. Tijdens het onderzoek houdt u een dagboekje 

bij. Aan de gegevens kan uw arts zien hoe uw hart functioneert als u bezig bent met 

dagelijkse activiteiten zoals slapen (inclusief de toiletgang ’s nachts), fietsen, roken, 

sporten, blij of boos zijn, traplopen en huishoudelijk werk. Het onderzoek is pijnloos 

en u kunt uw normale werkzaamheden uitvoeren. 

Belangrijk 

• Gebruik geen bodylotion op de dag van het onderzoek 

• Draag die dag ook geen corset 

• Tijdens dragen van de holter kunt u niet douchen/baden of zwemmen 

• Maak de recorder niet open 

• Trek niet aan de plakkers of de draden 

• Raak de plakkers en de draden zo min mogelijk aan, ook niet bij jeuk of irritatie 

• Gaan de plakkers los plak ze dan vast met leucoplast 

• Slaap niet onder een electrische deken die aan staat 

• Slapen op een waterbed is toegestaan 

• Vul het dagboekje zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk in, gebruik de recorderklok 

voor het vermelden van de tijdstippen 

• Pas uw dagelijkse activiteiten niet aan, doe op de dag van het onderzoek de dingen 

die u anders ook zou doen 

• Soms is het nodig dat borstharen weggeschoren worden 

Signaaltoets  

Als u een duidelijke klacht ervaart ( zoals hartkloppingen, pijn op de borst, 

duizeligheid, benauwdheid, misselijkheid ), druk dan op de knop met de gele pijl. 

Noteer in het dagboekje de klacht, het tijdstip en de bezigheid op dat moment. Uw 

arts kan dan precies zien hoe uw hart op dat moment reageerde. 



 

 |  p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e   3

Afronding van het onderzoek 

U mag thuis op het afgesproken tijdstip de plakkers zelf verwijderen, waarna de 

plakkers weggegooid kunnen worden. Hierna kunt u de holter samen met het 

dagboekje inleveren bij balie West 05. 

De uitslag 

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog volgens afspraak.  

Vragen 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met 

Cardiologie. Het telefoonnummer staat vermeld op de achterzijde van deze folder. 
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Cardiologie 

Meldpunt West 05 

Afsprakennummer 088 - 459 7772 

Op werkdagen: 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur 

Informatienummer 088 - 459 5560 

Op werkdagen: 8.30 -12.00 en 13.30 -16.30 uur 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


