Cardiologie

Looprecorder implantatie en controle
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Uw behandelend cardioloog heeft met u besproken dat er een looprecorder
bij u wordt geïmplanteerd (onder de huid wordt ingebracht). Hiervoor wordt
u een dagdeel in het ziekenhuis opgenomen.

Wat is een looprecorder?

Een looprecorder is een klein recordertje dat het hartritme registreert. U
krijgt de looprecorder omdat u last hebt van klachten zoals duizeligheid,
flauwvallen of hartkloppingen en er voor deze klachten nog geen oorzaak is
gevonden.
Met behulp van de looprecorder kan de pacemakertechnicus en/of de
cardioloog uw hartritme controleren en beoordelen. Hierdoor is de
cardioloog beter in staat de juiste diagnose te stellen.
Het looprecordersysteem bestaat uit 3 onderdelen:
• De looprecorder
De looprecorder maakt steeds een registratie van uw hartritme. 		
Registraties die worden herkend als hartritmestoornis slaat de recorder
automatisch op in het geheugen.

•

•

De activator
Met de activator kunt u een registratie maken van uw hartritme terwijl
u klachten hebt. Deze registratie wordt opgeslagen in het geheugen van
de looprecorder. Het is daarom belangrijk dat u de activator altijd bij u
hebt.
Een programmeerapparaat
Met het programmeerapparaat wordt de looprecorder ingesteld en 		
worden de geregistreerde hartritmes uitgelezen en afgedrukt. Dit 		
apparaat is in het ziekenhuis aanwezig.

Wat is belangrijk te weten voor de ingreep?

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, moet u deze gewoon blijven innemen. Het kan zijn
dat uw cardioloog u vraagt een paar dagen voor de implantatie te stoppen
met bloedverdunnende medicijnen. Uw cardioloog zal u hierover informeren.
Meld zelf ook altijd aan de cardioloog dat u bloedverdunnende medicijnen
gebruikt.
Overgevoeligheid jodium
Als u overgevoelig bent voor jodium moet u dit vóór de ingreep melden aan
de cardioloog.
Kleding
Tijdens de ingreep krijgt u een jasje van het ziekenhuis aan. Wanneer u na
de implantatie weer terugkomt op de afdeling kunt u uw eigen kleding weer
aandoen.
Vervoer
U mag na de ingreep niet deelnemen aan het verkeer. Het is dus belangrijk
dat u van tevoren vervoer regelt.
Eten en drinken
U mag tot aan de ingreep eten en drinken zoals u gewend bent.
Opname
U krijgt via de secretaresse van de polikliniek Cardiologie bericht over de
datum en het tijdstip van uw opname. U kunt zich op de dag van opname
melden bij de gastvrouw of gastheer aan de balie in de centrale hal. Neem uw
eigen medicijnen in de originele verpakking en uw ziekenhuisstickers mee (als
u die hebt).
Op de afdeling wordt u voorbereid op de implantatie. De plaats waar de
looprecorder wordt ingebracht, wordt geschoren (als dat nodig is), uw
bloeddruk wordt gemeten en u krijgt een operatiejasje aan.

De ingreep

Het plaatsen van de looprecorder is een kleine ingreep. Dit wordt gedaan op
de hartkatheterisatiekamer van het ziekenhuis. U wordt in een rolstoel naar
de onderzoekskamer gebracht. Daar gaat u op uw rug op de onderzoekstafel
liggen. De recorder wordt onder plaatselijke verdoving onder de huid
geplaatst, aan de linkerkant van het borstbeen. De ingreep duurt ongeveer 30
minuten.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt u teruggebracht naar de afdeling. Hier blijft u nog 1 tot
2 uren om gecontroleerd te worden. De pacemakertechnicus komt bij u langs
om de looprecorder in te stellen en uitleg te geven over de werking van de
looprecorder. Voordat u naar huis gaat, wordt uitgelegd hoe u de wond moet
verzorgen en met de hechtingen moet omgaan. Ook krijgt u een datum en
tijdstip mee voor een afspraak over 2 weken bij de pacemakertechnicus.

Complicaties

Er kan soms een nabloeding en/of een infectie aan de wond ontstaan. U moet
dan contact opnemen met de polikliniek Cardiologie.
Op de laatste bladzijde van deze folder vindt u de contactgegevens.

Hartritmeregistratie

Na het inbrengen van de looprecorder wordt uw hartritme steeds
geregistreerd. U kunt ook zelf uw hartritme opslaan op het moment dat u
klachten hebt.
U gaat als volgt te werk als u een registratie van uw hartritme wilt maken:

1. Druk op de registratieknop. Het blauwe registratielampje gaat knipperen.
2. Leg de activator op de huid op de plaats waar de looprecorder is 		
aangebracht.
3. Verwijder daarna de activator en bekijk de lampjes. Het groene succes
lampje brandt als de opname geregistreerd is.
Voer bovenstaande stappen nog een keer uit wanneer het opslaan niet gelukt
is.

Na de registratie

Wanneer u 1 of meerdere registraties hebt gemaakt, kunt u een afspraak
maken voor een controle bij de pacemakertechnicus. U kunt bellen naar de
afdeling Cardiologie voor een afspraak. De contactgegevens vindt u op de
volgende bladzijde.
Als u geen tussentijdse registratie hebt gemaakt, komt u op de geplande
afspraak voor een controle van de looprecorder. Deze controle zal ongeveer
elke 3 maanden plaatsvinden.

Tenslotte

Als u na het lezen van deze informatie vragen hebt, stel die dan gerust aan de
arts, de verpleegkundige op de afdeling of aan de pacemakertechnicus op de
polikliniek Cardiologie.
U kunt ook contact opnemen met de polikliniek Cardiologie. De polikliniek is
bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 08:00 en 17:00 uur en
op vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 80.
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