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Uw (huis)arts heeft u doorverwezen voor een Cardiovasculair
Onderzoek bij Diagnovum. Cardiovasculaire aandoeningen, beter
bekend als hart- en vaatziekten, komen in Nederland regelmatig voor.
Om goede medische zorg te kunnen bieden, ondersteunt Diagnovum
u en uw (huis)arts bij dit onderzoek, controle en begeleiding van
cardiovasculaire aandoeningen. In deze folder leest u meer over
cardiovasculair risico onderzoek. Bij cardiovasculaire aandoeningen
gaat het om de conditie van uw hart en bloedvatenstelsel. We kennen
diverse soorten onderzoeken:
ABP (24 uurs bloeddrukmeting)
Uw bloeddruk kan op verschillende tijdstippen van de dag/nacht wezenlijk
verschillen. Ook kunnen omstandigheden, zoals het meten van de bloeddruk in
de spreekkamer bij uw arts, de bloeddruk even verhogen. Uw (huis)arts geeft
aan dat de metingen op het spreekuur in uw geval niet voldoende betrouwbaar
zijn. Daarom heeft hij ambulante bloeddrukmeting aangevraagd.

De ambulante bloeddrukmeter
meet tientallen keren per 24 uur uw
bloeddruk. Hierdoor krijgt uw huisarts
een betrouwbaar beeld van uw
gemiddelde bloeddruk van de dag én
nacht. Bij een ambulante bloeddruk
meting wordt een bloeddrukmeter
bij u aangebracht die automatisch
overdag, 4 maal per uur en ‘s nachts
1 maal per uur, uw bloeddruk meet.
U krijgt de bloeddrukmeter 24 uur
mee. De manchet van de bloed
drukmeter blijft gedurende die tijd om
uw bovenarm zitten. Wij raden u aan
loszittende kleding te dragen. Vooral
uw bovenkleding mag niet te strak
zitten.

ECG (in rust)
Een ECG (elektrocardiogram), ook
wel hartfilmpje genoemd, is een
onderzoek waarbij elektrische
stroompjes in het hart gemeten
worden. Deze stroompjes geven
informatie over de werking en
het ritme van het hart. Uw (huis)
arts gebruikt dit onderzoek om
onregelmatigheden in uw hartritme
op te sporen of een verklaring te
vinden voor klachten die mogelijk
door het hart komen. Het maken van
een ECG duurt ongeveer 5 minuten.
Nadat het ECG gemaakt is wordt dit

doorgestuurd naar de cardioloog van
het Bravis Ziekenhuis. U mag naar
huis wanneer er een cardioloog naar
het ECG gekeken heeft. Houdt er dus
rekening mee dat u hierop moet
wachten. De cardioloog verstuurt
de beoordeling naar uw (huis)arts.

Holter (20 uurs ECG)
inclusief ECG in rust
& Eventholter (7 daags ECG)
inclusief ECG in rust
Met een (event)holteronderzoek
kunnen mogelijke hartritme
stoornissen worden vastgelegd. Een
holteronderzoek gebeurt met een
kleine draagbare recorder, de holter.
U draagt dit 20 uur bij u. In die tijd
maakt het apparaatje een continue
registratie van uw hartritme. Een
eventholteronderzoek onderzoek
gebeurt met een kleine draagbare
recorder, de eventholter. Het
apparaatje draagt u 7 dagen bij

De juiste zorg op de juiste plek
Het Bravis ziekenhuis werkt samen met Diagnovum als het gaat om bloedafname
en functieonderzoeken. Deze samenwerking zorgt er voor dat de uitslagen van de
genoemde onderzoeken voor u direct zichtbaar is op MijnBravis.nl, en voor uw
behandelend (huis)arts in het desbetreffende zorgportaal. Kijk voor de locaties van
de onderzoeken op www.diagnovum.nl/onderzoekslocaties en voor de prikposten
op www.diagnovum.nl/locaties.
Op het Bravispunt is niet altijd een receptionist aanwezig. U hoeft zich niet aan te
melden voor uw afspraak. Neem plaats in de wachtkamer en onze medewerker
functieonderzoeken komt u daar ophalen.

u en deze registreert voortdurend uw
hartritme.
Voor beide onderzoeken worden ECGelektrodes op de borstkas geplakt.
Deze worden via kabeltjes verbonden
met de (event)holter. Deze (event)
holter wordt meestal in een heuptasje
om het middel gedragen.
Bij een holteronderzoek mag u
na ongeveer 20 uur de holter zelf
afkoppelen en bij een eventholter
onderzoek mag u na zeven dagen
de eventholter zelf afkoppelen.

U levert het apparaat weer terug in
bij het Bravispunt waar u hem ook
heeft meegekregen. Meer hierover
leest u in de instructiekaart die u
bij ontvangst van de (event)holter
meekrijgt.
De gegevens van de (event)holter
worden geanalyseerd door de
holteranalist en beoordeeld door
een cardioloog van het Bravis
ziekenhuis. De cardioloog verstuurt
de beoordeling naar uw (huis)arts.
De uitslag van het onderzoek krijgt
u van uw (huis)arts.

Voorbereiding onderzoeken
Voor deze onderzoeken verzoeken
wij u het volgende mee te nemen:
een geldig legitimatiebewijs
verzekeringspasje
	een actueel medicatieoverzicht,
op te vragen bij uw apotheek

Voor de ECG in rust, de Holter en
Eventholter onderzoeken, verzoeken
wij u geen bodylotion te gebruiken
de avond of ochtend voorafgaand
aan het onderzoek. Dit omdat de
electrodeplakkers dan niet goed op
uw huid bevestigd kunnen worden.
De elektrodes kunnen huidirritatie
veroorzaken.

Uitslag van uw onderzoek
De uitslag van uw onderzoek wordt verzonden naar uw aanvragend (huis)arts
en bespreekt deze daarna met u. U kunt met uw eigen (huis)arts contact
opnemen om de uitslag te bespreken.
Datum
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Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:
E info@diagnovum.nl I www.diagnovum.nl T 088 007 54 00

