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Werkwijze cardiobeeper 
 
In deze folder wordt uitgelegd hoe u de cardiobeeper moet gebruiken. 
 
Waarvoor dient een cardiobeeper  
U krijgt een onderzoek met de cardiobeeper 
om uw hartslag te registreren. 
 
Gebruik van de cardiobeeper 

1. Voor het aanbrengen van de elektroden 
dient u het bovenlichaam te ontbloten. 

2. Plak twee elektroden op de borst, 
bevestig de draden aan de elektroden, te 
weten: 
a. wit: onder het rechter sleutelbeen 
b. zwart: onder de linker borst 

3. U dient de elektroden om de dag en na 
het douchen te vervangen. 

4. Als de huid irriteert, plak de nieuwe 
elektrode dan vlak naast de vorige 
elektrode. 

 
Het is van belang dat u de cardiobeeper 24 
uur per dag draagt. De cardiobeeper is niet 
waterdicht. Alleen tijdens douchen mag u de 
cardiobeeper even afkoppelen. 
 
Wanneer maakt u een opname? 
Het is van belang dat u een opname maakt op 
het moment dat u klachten heeft. 
 
Hoe maakt u een opname? 
Bij klachten moet u de groene ‘rec’ knop 
indrukken. Blijf rustig zitten of staan en 
probeer zo min mogelijk te bewegen i.v.m. 
storing.  
Na het indrukken van de groene ‘rec’ knop 
hoort u een korte en een lange pieptoon. De 
opname duurt 60 seconden. Na deze 60 
seconden volgt er weer een lange pieptoon. 
Dit betekent dat de opname gemaakt is.  
 
 
 
 
 

Heeft u op de knop gedrukt, dan noteert u de 
volgende gegevens in uw dagboek: 
 uw klacht; 
 de datum; 
 de tijd; 
 uw activiteit. 

 
Als u per ongeluk de knop hebt ingedrukt, 
dan dient u dit ook te noteren in het dagboek.  
 
Let op: zorg ervoor dat u niet op de gele knop 
drukt. Zeker niet tijdens het maken van een 
opname!  
 
U kunt maximaal vijf opnames maken. Breng 
het kastje op de afgesproken datum terug 
naar de balie van de polikliniek cardiologie. 
De datum staat ook op het dagboek vermeld.  
Weet u zeker dat uw klachten zijn 
opgenomen, dan mag u het kastje ook eerder 
inleveren. 
 
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 over de cardiobeeper, stel ze dan 
gerust. De medewerkers van de 
functieafdeling willen ze graag beantwoorden. 
U kunt hen tijdens kantooruren bereiken via 
telefoonnummer 088 708 54 15, bij geen 
gehoor telefoonnummer 088 708 52 88.  
 
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 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt 

http://www.zgt.nl/mijnzgt
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Aansluitdatum: 
  
Inleverdatum: 
 
Aangesloten door:  
 
Nagekeken door: 
 
Geanalyseerd door: 
 
 
 
 
 
Cardiobeepernummer: 1 2 3 
 

Vraagstelling:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Arts:  -   Basalus  -   de Nooijer 
 

- Derks  -   Nijhuis  
 

- Droste  -  Parlak  
 
- Idzerda  -   Pos  

 
- Kruik  -   Post 

 
- Linssen  -   Klieverik 
 
- Slootweg 
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Opname  Datum  Tijd  Klachten  Activiteit  

Proefstrook          

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          
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