
Telemetrie

www.ziekenhuiswaregem.be

Infobrochure 
CARDIOLOGIE

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be

Auteur: Dienst Cardiologie
Publicatiedatum: September 2019
Doc: 7082

Contact

Secretariaat Interne Geneeskunde: 056/ 62 35 16 

Sociale Dienst: 056/ 62 33 82 of 056/ 62 33 83 

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11

Vragen
Heeft u nog vragen, aarzel dan niet deze aan uw 
arts of verpleegkundige te stellen.



Waarom krijgt u telemetrie?
Uw arts bepaalt of u een indicatie heeft voor 
telemetriebewaking. Telemetriebewaking wordt 
toegepast wanneer:  

• er een vermoeden is van een hartritmestoornis

• er een kans bestaat dat u misschien een 
 hartritmestoornis krijgt

• u een hartritmestoornis heeft 

• u een hartritmestoornis heeft die behandeld  
	 moet	worden:	het	effect	van	de	behandeling		
 wordt geobserveerd

Bereikbaarheid van de 
telemetrie
De telemetriezenders kunnen draadloos de sig-
nalen zenden via antennes in het plafond. U kan 
gerust op uw kamer of op de gang van de afdeling 
wandelen. Buiten de afdeling hebben we echter 
geen zendbereik meer.

Het is niet toegestaan de afdeling te 

verlaten op eigen initiatief.

Belangrijk om weten
• Als u zich opeens niet lekker voelt of klachten  
 krijgt zoals pijn op de borst, waarschuwt u dan  
 direct de verpleegkundige.

• Als er een plakker los zit, of u heeft last van de  
 plakkers, vertel dit dan aan de verpleegkundige. 

• Het kan zijn dat de verpleegkundige u ‘s nachts  
 wekt om een plakker of losse draad vast te maken.

• De accu van de zender wordt regelmatig 
 gewisseld, ook 's nachts.

• Elke dag kijken we of u nog telemetriebewaking  
 nodig heeft.

Telemetrie
Deze brochure biedt u de nodige informatie over 
het dragen van telemetrie.

Wat is telemetrie?
Telemetrie betekent letterlijk: meten op afstand. 
In dit geval gaat het om het meten van uw hartritme. 
Dit gebeurt via een zender. Deze zender is het 
kastje dat u met zich meedraagt. Op uw borstkas 
zitten 5 elektroden gekleefd die met de zender zijn 
verbonden. 

Hoe werkt telemetrie?
Uw hart is een spier die samentrekt door elektrische 
prikkel.  Deze prikkel ontstaat in het hart zelf 
en zorgt ervoor dat het hart het bloed door het 
lichaam  pompt. 

De telemetriezender vangt de elektrische prikkels 
van het hart op en zet deze om in een signaal. 
Dit signaal wordt weergeven op een monitor. 
De monitor op de afdeling en op intensieve zorgen 
vangt dit signaal op en maakt het zichtbaar op het 
beeldscherm in de verpleegpost van de afdeling 
en op intensieve zorgen.


