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Cardiologie 
 

Telemetrie 
 

Bewaking van het hartritme op afstand 
 
Inleiding 
Uw behandelend arts heeft met u afgesproken dat uw hartritme 24 uur per dag 
gecontroleerd gaat worden. 
Hiervoor is het nodig dat u wordt aangesloten aan de telemetriemodule. 
 
Wat is een telemetriemodule 
De telemetriemodule is een soort kastje met een zendertje en vier of vijf kabeltjes. De 
kabeltjes worden met stikkers op uw borst bevestigd.  
Het kastje zendt signalen naar de afdeling Hartbewaking (CCU). Daar is uw hartritme 
continue, 24 uur per dag, zichtbaar op een monitor.  
 
De gang van zaken 
Met dit kastje kunt u zich vrij bewegen. 
U kunt er mee uit bed komen en rondlopen. Dit mag alleen als dit met u is 
afgesproken en is afhankelijk van uw mobilisatieschema. U kunt met dit kastje 
douchen. Dit kan alleen onder begeleiding van een verpleegkundige 
 
De telemetriemodule heeft een beperkte zendcapaciteit. Uw hartritme kunnen wij 
buiten de afdeling niet controleren. Wij verzoeken u daarom dringend om de afdeling 
niet te verlaten.  
Wanneer u de afdeling toch moet verlaten  bijvoorbeeld voor een onderzoek, meldt 
dit dan aan de verpleegkundige. Bij terugkomst op de afdeling dient u zich weer 
melden. 
 
Als u zich niet goed voelt is het belangrijk dat u een verpleegkundige waarschuwt 
(ook bij twijfel). 
 
Problemen 
Er kunnen technische problemen optreden. Zo kan een plakker of kabeltje losraken 
of kan de batterij leeg zijn. Dit is direct zichtbaar op de monitor op de afdeling 
Hartbewaking. Een verpleegkundige zal het probleem meteen oplossen. 
 
Beëindiging telemetrie 
Iedere dag bekijkt de cardioloog hoe uw hartritme in de afgelopen 24 uur is geweest. 
Daarna beslist hij of de bewaking gehandhaafd moet blijven of de bewaking 
beëindigd kan worden.  
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Vragen 
 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen stel ze dan gerust aan uw 
behandelend arts, de verpleegkundige van de afdeling of neem contact op met: 
 
Polikliniek Cardiologie 
Locatie Venlo 
routenummer 61 
(077) 320 56 04 

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