Event recorder
Merlin horloge
Deze folder geeft u informatie over de event recorder. Het is goed u te realiseren dat
de situatie anders kan zijn dan beschreven.
Binnenkort komt u naar de functieafdeling Cardiologie van Adrz voor een event
recorder, ook wel Merlin horloge genoemd.
Een event recorder is een horloge dat uw hartslag kan
opnemen over een bepaalde periode. Soms treedt de
ritmestoornis slechts af en toe op, het is dan niet
gemakkelijk om een hartritmestoornis zichtbaar te maken
op een hartfilmpje of een holteronderzoek. Met een
event recorder kunt u zelf een hartfilmpje maken op het
moment dat een hartritmestoornis optreedt. Dat kan
gewoon thuis. Met deze gegevens kan de cardioloog zien
of u een ritmestoornis heeft.
Dag van het onderzoek
U meldt zich bij de receptie van het ziekenhuis en de
medewerker wijst u de weg naar de polikliniek
Cardiologie. In de wachtkamer neemt u plaats en u wordt
opgehaald door de functielaborant.

Verhinderd
Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel
mogelijk door aan de Afspraakcentrale. Er kan dan een
andere patiënt in uw plaats komen.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem
dan contact op met de Afspraakcentrale (088 125 00 00).
Locatie
Adrz Vlissingen, functieafdeling Cardiologie, route Veerse
Meer
Adrz Goes, functieafdeling Cardiologie, route 25
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Onderzoek
Adrz werkt samen met Meddis Holterservice die de event
recorder levert. U dient het horloge drie weken te dragen
tenzij anders aangegeven door de cardioloog. U draagt
het horloge om de linker pols. Zorg ervoor dat de pols vrij
is. U kunt uw dagelijkse activiteiten voort zetten. Het
horloge is niet waterdicht, u kunt er niet mee zwemmen
of douchen. Zodra u klachten krijgt, maakt u een opname.
De uitleg hierover krijgt u van de functielaborant. In het
dagboekje schijft u de klachten op. Dit kan zijn:
hartkloppingen, overslag, onregelmatige hartslag of
duizeligheid. Na drie weken stuurt u zelf het horloge
retour naar Meddis Holterservice. Hierover krijgt u alle
informatie van de functielaborant. U krijgt de uitslag van
het onderzoek bij het eerst volgende consult tenzij anders
afgesproken met de cardioloog.
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