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WELKOM 

U werd opgenomen op een verpleegeenheid waar uw hartritme kan worden 
geregistreerd via telemetrie. Deze brochure geeft meer informatie over het 
doel en de werking van deze monitoring. Als u hierna nog vragen heeft, 
aarzel dan niet om uw dokter of de verpleegkundigen van de afdeling aan te 
spreken.

Wij wensen u een spoedig herstel.

Dr. A. Brammerloo
Dr. B. Schoebrechts
Dr. P. Stas
Dr. J. Tack
Dr. S. Deckx

Medewerkers van verpleegdiensten B1 en D1 onder leiding van 
hoofdverpleegkundigen:
Frank Kuipers (B1)
Dominique Moors (D1)
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WAT IS TELEMETRIE? 

Telemetrie betekent letterlijk: meten, registreren op afstand. In uw geval gaat 
het over het draadloos registreren van “ritme en geleiding van het hart” via 
een zender. Een telemetriezender is een klein toestel, dat u gedurende enige 
tijd meedraagt om (on)regelmatigheden in uw hartritme of (stoornissen in) 
de geleiding van uw hart te kunnen registreren.

De telemetriezender is gekoppeld aan 5 elektroden, die op uw borstkas 
gekleefd zijn. De telemetriezender registreert uw hartslag en stuurt de 
gegevens door naar een centrale computer op de verpleegeenheid. Hier 
kunnen cardiologen en verpleegkundigen de registratie van uw hartritme zien 
en zo nodig ook printen. Bij telemetrie-registratie worden dan ook uw naam, 
geboortedatum, kamernummer en cardioloog ingegeven in een centrale 
computer.

WAT IS TELEMETRIE NIET? 

Telemetrie op een niet-kritische verpleegeenheid mag niet beschouwd 
worden als een continue ritme ”bewaking”. Als continue bewaking 
noodzakelijk is zal een cardioloog u laten opnemen op de dienst Intensieve 
Zorgen. Telemetrie heeft enkel als doel een registratie te voorzien van ritme 
en geleiding(stoornissen) van uw hart, zodat uw arts een behandeling kan 
opstarten of bijsturen.

Telemetrie is ook geen registratie van bloeddruk, ademhalingsfrequentie of 
zuurstofspanning in het bloed. Verder vervangt de telemetrie ook niet het 
standaard elektrocardiogram (12 afleidingen ECG). Het kan dus zijn dat er bij 
u, ondanks de telemetrie, toch een elektrocardiogram genomen wordt omdat 
dit bijkomende informatie kan geven aan uw cardioloog, onder andere over 
eventueel zuurstoftekort in het hart.
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HOE WERKT TELEMETRIE? 

Uw hart is een spier die (in rust) zo’n 60 tot 80 keer per minuut samentrekt 
door middel van een elektrische prikkel. Deze prikkel ontstaat in het hart zelf 
en zorgt ervoor dat het hart het bloed door het lichaam pompt.

De telemetriezender doet eigenlijk niets anders dan deze elektrische prikkels 
opvangen en ze omzetten in een signaal. Dit signaal wordt via antennes in 
het plafond doorgestuurd naar een  centrale computer in de verpleegpost, 
waar het omgezet wordt in een curve en zo zichtbaar gemaakt voor artsen en 
verpleegkundigen.

Bij ritmestoornissen of bij stoornissen van de elektrische geleiding in uw hart, 
contacteren de verpleegkundigen de verantwoordelijke arts. Zo nodig wordt 
uw behandeling aangepast of wordt er een behandeling gestart.

WAAROM TELEMETRIE?

Uw behandelende arts beslist of telemetrie noodzakelijk is.
Telemetrie-registratie wordt onder andere toegepast:

• Om te onderzoeken of u ritmestoornissen heeft wanneer u bijvoorbeeld 
bent flauwgevallen of onwel bent geworden.

• Als de cardioloog vermoedt dat u ritmestoornissen hebt gehad en wil 
kijken of dit nog altijd het geval is. Het doel is een nieuwe ritmestoornis te 
registreren, om een eventuele behandeling te kunnen verantwoorden en 
het effect van de behandeling te evalueren.

• Als er een grote kans bestaat dat u ritmestoornissen zult krijgen, 
bijvoorbeeld na een hartinfarct, bij electrolytenstoornissen, enzovoort.

• Na het plaatsen van een pacemaker.
• Na het plaatsen van een stent in een kransslagader.
• Na een CVA of TIA, omdat een onregelmatig hartritme vaak aan de basis 

daarvan ligt.
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BEREIKBAARHEID VAN DE TELEMETRIE

De telemetrie-zender stuurt de signalen draadloos via een netwerk van 
antennes naar de centrale computer van de verpleegeenheid. Buiten de 
eenheid is er  geen bereik.Daarom mag u de afdeling niet verlaten zonder de 
verpleegkundigen te verwittigen.

Is het toch nodig dat u de afdeling tijdelijk verlaat, bijvoorbeeld voor een 
onderzoek, dan moet dit aan de verpleegkundige gemeld worden, zodat 
de registratie standby (tijdelijke onderbreking) wordt gezet, en er geen 
foutmeldingen komen. Bij terugkomst op de afdeling gelieve te melden 
dat u terug bent, zodat de verpleegkundige de telemetrie-registratie kan 
reactiveren.

Soms kan een slecht beeld ontstaan op de centrale monitor, meestal door een 
technische storing. Daardoor kunnen  verpleegkundigen op elk tijdstip van 
dag of nacht bij u moeten komen voor een mogelijke technische correctie: 
vb  electroden of batterij vervangen, losgekomen kabels of electrodes 
herbevestigen.

Om foutmeldingen te verminderen door bewegingsstoornissen hangen wij 
de telemetriezenders in een single-use draagtasje op uw borstkas, die  met 
koordjes om  hals en buik wordt bevestigd.

INFUUS

Soms beslist uw cardioloog om tijdens de registratie van telemetrie een 
infuusnaaldje bij u te voorzien. Zo kan bij ernstige ritmestoornissen snel 
via het bloed medicatie toegediend worden. Bepaalde medicijnen werken 
namelijk sneller als ze rechtstreeks via de bloedbaan worden toegediend.
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WASSEN EN DOUCHEN

Het is belangrijk dat de draden en electroden (plakkers) op de juiste plaats 
blijven zitten. Bij het wassen mogen de elektrodes losgekoppeld worden, mits 
overleg met de verpleegkundigen. Achteraf worden de elektrodes vervangen. 
Let ook op dat er geen water aan de zender komt. Als er toch per ongeluk 
draden of plakkers loskomen verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundigen 
zodat zij dit kunnen herstellen. U mag niet douchen met een telemetrie 
zonder toestemming van de cardioloog. Deze zenders mogen zoals hoger 
vermeld niet nat worden.

Als er toch toestemming gegeven wordt om te douchen, dan moet de 
telemetrie voor het douchen worden afgenomen door een verpleegkundige, 
en na het douchen weer terug aangehangen worden. De verpleegkundige kan 
ze dan in stand-by zetten en nadien terug activeren.

WANNEER EEN VERPLEEGKUNDIGE WAARSCHUWEN?

U verwittigt onmiddellijk een verpleegkundige als u één of meerdere van 
onderstaande klachten hebt:

• Hartkloppingen
• Het gevoel dat uw hart een of meer slagen overslaat
• Duizeligheid
• Het gevoel dat u gaat flauwvallen
• Pijn op de borst
• Andere klachten die u niet kan thuiswijzen

Verder is het ook belangrijk om verpleegkundigen te contacteren wanneer:

• een elektrode of plakker loskomt
• er irritatie van de huid komt ter hoogte van de elektrodes
• een kabel loskomt van de elektrode of plakker
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DUUR VAN DE TELEMETRIE

De cardioloog bepaalt de duur van de telemetrie-registratie op basis van de 
verzamelde gegevens over uw hartritme. Cardiologen en verpleegkundigen 
van de verpleegeenheid overleggen op geregelde basis wie telemetrie 
nog nodig heeft en bij wie telemetrie mag worden gestopt. Indien dat 
laatste het geval is wordt de telemetrie-zender door uw cardioloog of een 
verpleegkundige verwijderd. Uw cardioloog wordt steeds verwittigd bij het 
stoppen van uw telemetrie-registratie.
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CONTACT 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen aarzel dan niet om ze te 
bespreken met uw cardioloog of met de verpleegkundigen van uw afdeling.
Bij problemen of vragen kan u of uw familie ook telefonisch contact opnemen 
met uw verpleegafdeling:

Verpleegeenheid B1
Geriatrische cardiologie                                        Hoofdverpleegkundige:
T. 012 39 61 34                                                       Frank Kuipers
Verpleegeenheid D1
Neurologie Cardiologie                                         Hoofdverpleegkundige:
T. 012 39 71 77                                                       Dominique Moors

Telefonisch contact met de cardiologen kan enkel via het centrale 
telefoonnummer van het ziekenhuis: 012 39 61 11.
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Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


