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Cardiobeeper onderzoek 
 
De arts heeft in overleg met u een cardiobeeper onderzoek afgesproken. De meting 
vindt plaats op de polikliniek cardiologie in ZGT, locatie Hengelo. In deze folder leest u 
meer informatie over de meting. 
 
Doel 
Een cardiobeeper is een onderzoek waarmee 
de cardioloog beter inzicht krijgt in het 
verloop van uw hartritme over een periode 
van 2 weken. De cardiobeeper is een 
draagbare recorder in zakformaat die het 
hartritme gedurende één minuut kan 
registreren en in het geheugen kan opslaan. 
Hiertoe worden twee elektroden op de borst 
geplakt en verbonden met de recorder. Door 
op een knop te drukken activeert u de 
registratie. U kunt maximaal 5 opnames 
maken.  
 
Melden 
U meldt zich op de afgesproken tijd op de 
polikliniek cardiologie, deze is te bereiken via 
de hoofdingang. De polikliniek bevindt zich in 
ziekenhuislocatie Hengelo, u volgt dan route 
Hartlongcentrum 0.19. 
 
Metingen 
Op de polikliniek wordt de cardiobeeper op 
uw lichaam bevestigd. Bij de start van het 
onderzoek, ontvangt u uitleg en een 
gebruiksaanwijzing voor de cardiobeeper. 
 
Het is van belang dat u de cardiobeeper 24 
uur per dag draagt. De cardiobeeper is niet 
waterdicht. Alleen tijdens het douchen, mag u 
de cardiobeeper even afkoppelen. Om te 
voorkomen dat de plakkers niet meer plakken 
na het douchen, adviseren wij u geen crème 
en/of bodylotion te gebruiken. 
 
Duur van het onderzoek 
U kunt de cardiobeeper maximaal twee weken 
in uw bezit hebben.  
 
 
 

 
Uitslag 
De uitslag van het onderzoek krijgt u op een 
later tijdstip van uw behandelend specialist. 
 
Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, neemt u dan contact op met de 
polikliniek cardiologie. Bereikbaar op 
werkdagen tussen 08:30-12:30 en 13:00-
16:30 uur. 
 Telefoonnummer 088 708 52 88 
 U kunt ons ook mailen: 

cardiologie@zgt.nl 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer info 
op: www.zgt.nl/mijnzgt. 
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