
 

 
Ksyos, Professor J.H. Bavincklaan 2-4, 1183 AT Amstelveen T: 020 - 600 00 60, E: info@ksyos.nl, W: www.ksyos.nl 

Instelling        Patiëntgegevens  
Recordernummer     Naam     __________________________________ 

        Geboortedatum  __________________________________ 

        BSN   __________________________________ 
     

Holter   1 dag   2 dagen   3 dagen Event   7 dagen 
 
Aanvragende arts ________________________________ Aangesloten door  _____________________________ 

Startdatum    ________________________________ Starttijd  _____________________________ 

 
Datum  Tijd (van – tot)  Omschrijving activiteit, klachten en/of medicatie 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Zijn de plakkers of snoeren losgegaan?  Ja  Nee Datum en tijdstip einde onderzoek: 
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Patiënteninformatie holter- en eventonderzoek 
 
De huisarts heeft geadviseerd een een holter- of event onderzoek uit te voeren. Dit houdt in 
dat het hartritme gedurende 24 uur of langer met een recorder wordt opgenomen. Tijdens de 
onderzoeksperiode zijn alle normale bezigheden toegestaan, inclusief sporten. 
  
Het is voor de arts van groot belang te weten welke klachten worden ervaren en welke 
activiteiten worden verricht tijdens deze periode. Vul daarom het dagboekje goed in. 
   
Druk bij een eventonderzoek (7-daags onderzoek) op het moment van een klacht op de aan/uit 
knop in het midden van de recorder en schrijf meteen de klacht en tijdstip op het dagboek. 
Druk deze knop niet te lang in, zo kan het onderzoek namelijk beëindigd worden! 
 
Noteren van activiteiten en klachten 
 
Activiteiten kunnen zijn: 
Wandelen – autorijden – werken – vergaderen – rusten 
– tv kijken – innemen van medicijnen – hardlopen – 
sporten – roken – alcoholgebruik – opwinding – 
huishoudelijke werkzaamheden.  
 
Noteer zowel rustmomenten als (actieve) bezigheden 
goed. Net zoals het gebruik van medicijnen. 
 
Klachten kunnen zijn: 
Hartkloppingen – hartbonzen – hartjagen – overslag – 
duizeligheid – draaierig gevoel – licht in het hoofd – 
wegrakingen – steek in de borst – pijn op de borst – 
beklemming – kortademigheid – benauwdheid – uitstralende 
pijn naar arm of keel – hik- of slikproblemen en verder alle 
andere onwel gevoelens. 
 
Let op: 

o Het lampje in het harticoon op de recorder knippert groen als deze is ingesteld 
(door de assistente) en blijft gedurende het onderzoek knipperen.  

o De recorder is waterbestendig. Het is mogelijk met de recorder te douchen. 
o De plakkers en de huid er omheen mogen tijdens het onderzoek niet worden 

aangeraakt, liever ook niet bij jeuk.  
o Wanneer een plakker of snoer los raakt, herstel dit dan onmiddellijk en noteer 

dit inclusief tijdstip in het dagboek. 
o Noteer de tijden als kloktijden, dus 2 uur ’s middags als 14.00. 
o Volg goed de instructies van de arts en assistente op.  


