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De eventrecorder is een apparaatje dat uw hartritme opneemt op het
moment dat u klachten heeft, of wanneer u een ritmestoornis heeft. U
moet dan een knop indrukken.
Voorbeelden van klachten zijn:
 Duizeligheid
 Hartkloppingen
 Pijn op de borst
De eventrecorder is verbonden aan plakkers die op uw borst zijn geplakt. U krijgt de
eventrecorder 1 tot 2 weken mee. Met het opgemeten resultaat kan uw arts uw hartritme
bekijken.

Uw afspraak
Als er een eventrecorder voor u beschikbaar is, nemen wij telefonisch contact met u op of
sturen wij u een uitnodiging. De wachttijd voor een eventrecorder is ongeveer een maand.
Als u langdurig afwezig bent, door bijvoorbeeld een vakantie, verzoeken wij u dit door te
geven aan de afdeling Hartfunctie.

Waar meldt u zich?
 OLVG, locatie Oost:
U krijgt de eventrecorder op de afdeling Hartfunctie. Volg vanaf de hoofdingang de borden
‘Functieonderzoek’. Neem de lift of de trap naar de eerste verdieping. Meldt u zich dan bij de
balie ‘Hartfunctie’.

 OLVG, locatie West:
U krijgt de eventrecorder op de polikliniek Cardiologie. Volg vanaf de hoofdingang de borden
‘Route 04’. Deze is op de begane grond. Meldt u zich daar bij de balie van de polikliniek
Cardiologie.

Het onderzoek
Voorbereiding





U kunt uw medicijnen normaal blijven gebruiken.
Gebruik die dag is géén bodylotion op uw bovenlichaam.
Draag losse kleding.
Als u allergisch bent voor pleisters, meld dit dan aan de hartfunctielaborant voor het
aansluiten van de eventrecorder.



Heren met veel borsthaar worden geschoren. U kunt dit ook zelf thuis doen. Onthaar dan
wel de hele borstkas.

Het aansluiten van de eventrecorder









De hartfunctielaborant vraagt u uw bovenkleding uit te doen.
Als het nodig is scheert de hartfunctielaborant wat borsthaar weg.
De hartfunctielaborant plakt 2 of 3 plakkers op uw borst. Aan de plakkers zitten
elektroden die verbonden zijn met de recorder.
U draagt de recorder in een tasje om uw middel of om uw nek.
De eventrecorder kan maximaal 30 opnames maken. Een opname start als u de rode
knop indrukt.
Het kan voorkomen u 30 opnames heeft gemaakt. Kom dan terug naar de afdeling
Hartfunctie. U kunt zich hiervoor melden zonder afspraak, om ongeveer 14.30 uur.
Het onderzoek duurt 1 tot 2 weken. Uw cardioloog bepaalt hoelang u de eventrecorder
moet dragen.
Het onderzoek doet geen pijn.

Als u klachten krijgt, drukt u 1 tot 2 seconden het knopje stevig in. In het dagboekje schrijft u
dan datum, tijd en de klachten op.

Inleveren eventrecorder
Lever de eventrecorder op de afgesproken datum en tijd weer in.

De uitslag
Uw cardioloog bespreekt de uitslag met u telefonisch of tijdens uw eerstvolgende
polikliniekbezoek.

Adviezen voor thuis







Tijdens de onderzoeksperiode kunt u al uw normale activiteiten blijven doen.
U krijgt extra stickerelektroden mee.
U verwisselt zelf de elektroden op uw borst.
U kunt douchen nadat u de elektroden eraf heeft gehaald. Daarna plakt u de nieuwe
elektroden op uw borst.
Op de afbeelding hieronder staat welke elektrode u waar moet plakken.
Bij klachten maakt u een opname en noteert u in het dagboekje de datum, tijd en een
beschrijving van de klacht.
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EVENTRECORDER OLVG locatie Oost
Wit (-)
Plaatsing op het rechter sleutelbeen
Rood (+)
Plaatsing op de linker kant van het
borstbeen

EVENTRECORDER OLVG locatie West
Rood (Red)
Plaatsing op de linker kant van het
borstbeen
Geel (Yellow)
Plaatsing in het midden van het
borstbeen
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Groen (Green)

Plaatsing op de rechter kant van het
borstbeen
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Dagboek eventrecorder
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Meer informatie online


www.olvg.nl/hartcentrum

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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