Looprecorder
Informatie ingreep en functie recorder
Inleiding
U heeft met uw cardioloog afgesproken dat u een looprecorder krijgt. U heeft al
informatie gekregen van uw cardioloog. In deze folder kunt u alles rustig nalezen.
Wat is een looprecorder?
Een looprecorder is een inwendig ECG-apparaatje dat uw hartritme continu in de
gaten houdt en zo nodig registreert.
De looprecorder wordt links in de borst onder de huid geplaatst. Een loop is een
registratie van uw hartritme in de afgelopen minuten.

Figuur 1. Looprecorder (grootte ongeveer een pink)

Hoe werkt de recorder?
Op momenten dat het hartritme langzamer of sneller is dan de vooraf ingestelde
snelheid, neemt de recorder het hartritme automatisch op. Dit kan ook het geval zijn
als er een pauze in het hartritme ontstaat. U kunt ook zelf een opdracht geven om
het hartritme te registreren; u krijgt hiervoor een activator, waarmee u de
looprecorder in werking stelt, als u klachten heeft. Nadat u de recorder in werking
hebt gesteld wordt uw hartritme van de voorbije minuten in het geheugen van de
recorder opgeslagen. Ook wordt het hartritme nog 1 minuut ná de activatie
opgeslagen.

Figuur 2. Activator: U kunt deze zelf bedienen als u klachten hebt
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Voorbereiding op de ingreep
Voor de ingreep krijgt u een gesprek op de afdeling pacemaker/ICD controle. U krijgt
hier informatie over de looprecorder. Om de ingreep voor u zo veilig mogelijk te
maken krijgt u ook een intakegesprek op het preoperatief bureau.
Poliklinische opname
Voor de ingreep wordt u opgenomen op de verpleegafdeling cardiologie
(routenummer 37, laag 5). De ingreep vindt plaats onder locale verdoving. Als alles
naar wens verloopt mag u aan het einde van de dag weer naar huis.
Poliklinische controle
U krijgt een afspraak thuisgestuurd voor een poliklinische controle twee tot drie
weken na de ingreep. Tijdens deze controle kunt u ook al uw vragen die u heeft
stellen en wordt het gebruik van de looprecorder en activator nog eens uitgelegd.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Afdeling Hartfunctie
Locatie Venray
(0478) 52 24 38

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Locatie Venray
Tegelseweg 210
Merseloseweg 130
5912 BL Venlo
5801 CE Venray
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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