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Telemetrie

MEER INFO?
Deze folder dient als extra informatie naast
het gesprek met je behandelend arts.
Als je na het lezen van deze folder nog
vragen hebt, kan je contact opnemen met
je behandelend arts of een verpleegkundige
van de afdeling:

09 387 70 61

Schutterijstraat 34, 9800 Deinze
09 387 71 11 I info@azstvdeinze.be
www.azstvdeinze.be
6052 3489 - maart 2022

Volg ons ook op:

met zorg omringd

Beste patiënt

Waarom?

Telemetrie is de continue monitoring van je
hartritme met behulp van een automatische
ritmeherkenning in een zender. De zender zit in
een zakje dat je meedraagt.

De arts beslist of telemetriemonitoring bij jou nodig
is tijdens je verblijf in ons ziekenhuis. Deze extra
observatie kan nodig zijn omwille van:

Bij een verstoord hartritme krijgt de arts en de
verpleegkundige een (alarm)melding, waarna ze
de gemonitorde gegevens meteen controleren.
Zo is snel ingrijpen bij hartritmestoornissen
mogelijk.Voorbereiding op de ingreep

De elektroden mogen nat worden (bv. bij het wassen),
maar de telemetriezender mag niet in contact komen
met water. Als je een douche wil nemen, kan de
telemetrie kort uitgeschakeld worden in samenspraak
met je arts.

• flauwvallen, duizeligheid, draaiingen
• hartinfarct

Bereik van de zender

• hartfalen

De telemetriezender zendt draadloos signalen door
naar de centrale op de afdeling. Je kan je vrij op
de afdeling bewegen. Buiten de afdeling is geen
zendbereik, waardoor continue observatie van het
hartritme daar niet mogelijk is. Dit betekent dat je de
afdeling niet mag verlaten op eigen initiatief. Bespreek
dit vooraf met een verpleegkundige.

• pijn op de borst / hartkloppingen
• hartritmestoornissen
• neurologische aandoeningen
• na bepaalde ingrepen: stent, pacemaker, ablatie
• aandoeningen met verhoogd risico op
ritmestoornissen (ernstige ziekte, longembolie …)

Gebruik
De verpleegkundige kleeft zes elektroden op je
borst. De zender die eraan verbonden is, draag
je in een zakje rond je nek. De zender werkt op
batterijen, die regelmatig vervangen worden door de
verpleegkundige.
Centraal op de verpleegafdeling is op een scherm
jouw hartritme continu te volgen. Bij ritmestoornissen
komt er een melding in de verpleegpost en op het
draagbaar telefoontoestel dat de verpleegkundige bij
zich heeft en met de zender gekoppeld is.
Indien onregelmatigheden opgemerkt worden, brengt
een arts of verpleegkundige je op de hoogte.

Elektroden
Het is mogelijk dat je huid gevoelig reageert op de
elektroden. Daarom worden de elektroden regelmatig
verplaatst. Als een elektrode los raakt, meld je dit aan
een verpleegkundige. Die zal de elektrode opnieuw
bevestigen.

Duur van de telemetrie
De behandelende arts beslist wanneer voldoende
hartritmegegevens gemonitord zijn en verdere
bewaking niet langer nodig is. Daarna zal de
verpleegkundige de telemetrie en de bijhorende
elektroden verwijderen.

BELANGRIJK
Waarschuw steeds de verpleegkundige bij
hartklachten, pijn op de borst of andere
klachten tijdens je opname.

