Cardiologie

Spiderflash
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Uw behandelend arts heeft u een Spiderflash voorgeschreven.

Wat houdt dat in?

Met behulp van de Spiderflash wordt gedurende een langere periode
(1 week tot max. 3 weken) uw hartritme gecontroleerd. De Spiderflash
herkent en registreert een hartritmestoornis automatisch. Als u klachten
hebt, kunt ook zelf een registratie maken door de “groene knop” in te
drukken. Deze klachten kunnen zijn: hartkloppingen, druk op de borst,
duizeligheid of flauwvallen.
Tijdens het onderzoek kunt u uw normale dagelijkse werkzaamheden gewoon
doen. De arts kan na beoordeling zien of er bijzonderheden zijn in uw
hartritme en wat er met uw hartritme gebeurt tijdens klachten.

Uitleg op de polikliniek

Een laborant op de polikliniek Cardiologie zal u uitleg geven over de
Spiderflash. Op uw borst worden 3 electrodes met plakkers gedaan. Het
apparaatje komt in een tasje om uw hals te hangen. Trek gemakkelijk zittende
kleren aan. Door te strakke of knellende kleren kunnen de plakkers loslaten.
De registratie van uw hartritme wordt dan verstoord. Datzelfde geldt voor een
vettige huid. Gebruik tijdens het onderzoek geen bodylotion op uw bovenlijf.

De Spiderflash zelf aanbrengen

U krijgt een zak met electrode-plakkers mee naar huis. Elke dag (bijvoorbeeld
als u gaat douchen) moet u de Spiderflash en de plakkers er af halen. Na het
douchen kunt u zelf nieuwe plakkers plakken. U krijgt tijdens de uitleg een
beschrijving mee waar op staat welke electrode waar geplakt moet worden.
Ook als een plakker loslaat, kunt u zelf een nieuwe plakker plakken. Gebruik
nooit de oude plakkers. Deze kunnen storing veroorzaken bij de registratie.

Klachten dagboek.

U wordt tijdens de uitleg op de polikliniek gevraagd een klachtendagboek
bij te houden. Op het moment dat u klachten hebt die met het hartritme
verband kunnen houden, kunt u de “groene knop” indrukken. Noteer
de klacht en datum en tijdstip in het klachtendagboek. Het is handig om
gedurende het onderzoek een horloge of telefoon bij u te hebben om de
tijdstippen zo nauwkeurig mogelijk in het dagboek te kunnen noteren.

Afspraak om het apparaat in te leveren

Op de dag dat u de Spiderflash inlevert, kunt u thuis de Spiderflash af doen.
De Spiderflash levert u in samen met de overgebleven electrode-plakkers en
het klachtendagboek.
De cardioloog zal de registraties beoordelen en u de uitslag geven tijdens een
telefonisch consult of een polikliniek bezoek. De afspraak hiervoor krijgt u
mee bij het ophalen van de Spiderflash.

Contact

De polikliniek Cardiologie te bereiken op:
maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur.
vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur.
Telefoonnummer: (0515) 48 89 80.
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