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Event recording ECG

Wat is een event recording ECG?
Dit onderzoek is een methode om uw hartklachten te onderzoeken. Een Event recording ECG is 
een kastje dat voor langere tijd uw hartritme controleert. Namelijk voor een periode van 
ongeveer een week of langer.

Hoe moet u zich voorbereiden?
Voor het onderzoek is geen voorbereiding nodig. Wel is het belangrijk dat u op de dag van het 
onderzoek uw borst niet insmeert met crème, bodylotion of andere (huidverzorgende) producten. 
Wel is het voor uzelf aangenaam om een sluitend hemdje met bij voorkeur een lage hals en 
daarover comfortabele eventueel hoogsluitende kleding en/of een sjaaltje te dragen. 

Let op: heeft u een beperking waarvan u graag wilt dat wij er rekening mee houden, laat het ons 
dan even weten.

Het onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek wordt aan u gevraagd om het bovenlichaam te ontbloten. 
Voordat de event recording ECG wordt aangesloten, wordt eerst de huid ontvet en geschuurd. 
Bij een borstkas met borsthaar zal de medewerker wat borsthaar weghalen, anders kunnen de 
plakkers niet goed bevestigd worden. Er worden 5 plakkers op de borst bevestigd. De recorder 
wordt met behulp van een elektrode draad aan de plakkers bevestigd. Het onderzoek is niet 
pijnlijk. Deze recorder wordt bevestigd aan uw kleding. Met de recorder aangesloten kunt u uw 
normale dagelijkse werkzaamheden blijven doen. Bij klachten wordt u gevraagd om een knop in 
te drukken en op het formulier uw klachten te omschrijven. 

Voor het slagen van het onderzoek zijn onderstaande punten belangrijk:
• U mag met de recorder niet zwemmen, douchen, in bad of in de sauna gaan. De 

recorder mag niet nat worden! Omdat u een langere periode de recorder bij zich draagt 
geven wij u graag de mogelijkheid om zelf het apparaatje te verwijderen en zelf na 
bijvoorbeeld douchen weer aan te brengen. U krijgt hier voldoende ecg plakkers voor 
mee.  

• Graag uw klachten met datum, de tijd en bezigheden goed noteren in het dagboekje. 
• Mocht een elektrode of het snoer zijn losgeraakt, wilt u dit dan noteren in het dagboekje? 

En dit zo snel mogelijk herstellen.

U krijgt een afspraak mee met de datum en tijdstip wanneer u de recorder terug moet brengen. 
U neemt plaats in de wachtruimte en wordt vanzelf door de hartfunctie-laborant geroepen om 
alles weer te verwijderen en het dagboekje hierbij in te leveren. Deze afspraak zal ongeveer 5 
minuten duren.
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Wat gebeurt er na het onderzoek?
De informatie die bij u is opgenomen wordt geanalyseerd en op papier uitgeschreven en gaan 
samen met een verslag naar uw cardioloog. De cardioloog zal de informatie van de event 
recorder registratie vergelijken met de medische gegevens om zo de meest geschikte 
behandeling te kunnen bepalen.

De uitslag
U krijgt uw uitslag via uw cardioloog.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek cardiologie. De polikliniek cardiologie is bereikbaar van: Maandag t/m vrijdag van 8:00 
tot 16:30 uur via telefoonnummer: (079) 346.28.08.

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl.


