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ICD thuismonitoring 
  

U heeft bij uw ICD (Implanteerbare Cardio Defibrilator) een monitor 

ontvangen. Met deze monitor kan de ICD-technicus op afstand de 

technische gegevens van uw ICD beoordelen.  

 

Wat is thuismonitoring? 

Uw ICD verzamelt belangrijke gegevens van uw hart, bijvoorbeeld ritmestoornissen. Ook 

houdt de ICD zelf bij hoe het op storingen heeft gereageerd. Bij thuismonitoring stuurt een 

apparaatje - de thuismonitor - de gegevens van uw ICD door naar het ziekenhuis om zo te 

controleren of uw ICD goed functioneert. Uw cardioloog of ICD-technicus kan via het internet 

de gegevens van uw ICD bekijken. Ook zijn technische gegevens zichtbaar, zoals de 

batterijstatus van uw ICD en de toestand van de elektroden.  

 

Thuismonitoring vervangt niet de controle door de ICD-technicus in het ziekenhuis. De 

technicus kan de instellingen van uw ICD via de monitor niet wijzigen. Bij een ritmestoornis 

kan het dus nodig zijn dat u, in overleg met de technicus, naar het ziekenhuis komt. 

 

Plaatsing van de monitor 

 U krijgt de thuismonitor in bruikleen van OLVG.  

 U installeert de monitor zelf thuis volgens de instructies die u erbij krijgt. 

 De monitor maakt gebruik van het mobiele netwerk. U heeft dus geen vaste telefoonlijn 

nodig. 

 Soms vraagt de  technicus u om na installatie een proefverzending te verrichten. Dit is 

afhankelijk van het merk en type van uw ICD. Ook is het mogelijk dat de technicus een 

handeling moet doen waardoor de monitor uw ICD ‘herkent’. 

 De monitor leest uw ICD meestal op hetzelfde moment uit. Vaak gebeurt dat ’s nachts. 

Plaats de monitor daarom in een ruimte waar u ’s nachts vaak bent, bij voorkeur in de 

slaapkamer. 

 Plaats de monitor op niet meer dan drie meter afstand van uw bed. 

 

Hoe werkt uw ICD? 

 De ICD verzendt de gegevens automatisch naar de monitor. U hoeft zelf meestal niets te 

doen. Soms vraagt de technicus u een handmatige verzending te doen. 

 De monitor verzendt gegevens van uw ICD via het mobiele netwerk, naar de (beveiligde) 

centrale computer van OLVG. 

 U hoeft voor de meting niet speciaal thuis te blijven. Als een meting niet is gelukt, blijft de 

monitor contact zoeken met de ICD om het opnieuw te proberen. 
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Verzenden van de gegevens 

 De monitor stuurt alleen gegevens door als de technische meetwaarden afwijken van de 

ingestelde waarden of als er ritmestoornissen zijn geweest. Medische gegevens worden 

niet doorgestuurd door de monitor. Als de ICD een schok heeft gegeven om een ernstige 

ritmestoornis op te heffen, wordt dit niet altijd direct doorgestuurd. Neem bij een schok 

altijd contact op met OLVG. Volg de instructies uit de folder ICD-implantatie. 

 De ICD-technicus bekijkt de ingezonden gegevens van uw ICD altijd op werkdagen, 

tijdens kantooruren. Alleen bij bijzonderheden, wordt u gebeld.  

 Het is mogelijk dat de verzending niet is gelukt. Neem bij twijfel contact op met de ICD-

technicus 

 Als de monitor kapot is door een technische storing, merkt u dat vaak aan de lichtjes van 

het apparaat. Soms krijgt u een melding op het scherm. Dit is afhankelijk van het merk 

dat u heeft. Als de monitor kapot is, krijgt u een nieuw kastje. Als de monitor niet werkt 

krijgt OLVG hiervan een melding. Neem bij twijfel toch altijd contact op met de ICD-

technicus. 

 Is de monitor kapot door breuk of waterschade? Neem dan contact op met de ICD-

technicus. Hij zal de monitor zo nodig vervangen. Hiervoor kunnen kosten in rekening 

worden gebracht. 

 

Vragen? 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op 

www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/hartcentrum 

 www.olvg.nl/icd-implantatie 

 

Contact  
OLVG, locatie Oost 

polikliniek Cardiologie 020 599 30 33 (ma t/m vrij van 8.15 – 16.15 uur) 

buiten kantoortijden  020 599 91 11 

ICD-begeleider 020 599 23 87 (ma t/m vrij) of 020 599 48 36 (di-do-vrij) 

 

OLVG, locatie West 

Eerste Hart Hulp 020 510 84 12 (24 uur per dag) 

 
 

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.olv g.nl/algemene-behandelv oorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olv g.nl/klacht  
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