24-uursbloeddrukmeting
Uw arts heeft voor u een 24-uursbloeddrukmeting aangevraagd. Een draagbare, automatische
bloeddrukmeter, die u gedurende het onderzoek bij u draagt, meet 24 uur lang uw bloeddruk. Het
meetapparaat bestaat uit een recorder, die via een slangetje met een bloeddrukband is verbonden. De
recorder draagt u in een tasje om uw nek of aan uw broekriem; de bloeddrukband plaatsen we om uw
bovenarm.
In deze folder informeren wij u over de praktische zaken van dit onderzoek.
Belangrijk!
Apparatuur en meting


Voor het verkrijgen van een goede meting: ontspan uw arm zodra de bloeddrukband wordt
opgeblazen en de meting start.



Mislukt een meting, dan start na korte tijd een nieuwe meting.



Let op dat de bloeddrukband niet teveel verschuift.



Zorg ervoor dat niets de luchtslang blokkeert.



De recorder mag niet nat worden.

Allergie
Bent u allergisch voor latex? Meld dit dan vooraf aan de arts of functielaborant.
Dag van het onderzoek
Wat neemt u mee?


Kleding met wijde mouwen (omdat de bloeddrukband om uw arm wat plaats inneemt).



Geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).



Patiëntenkaart.

Patiëntenkaart laten maken
Voor ieder bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenkaart nodig.


Bezoekt u voor de eerste keer de polikliniek? Laat dan een patiëntenkaart maken.



Zijn uw gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u een andere huisarts heeft, omdat uw
verzekering gewijzigd is of omdat u een ander adres of telefoonnummer heeft? Dan heeft u een
nieuwe patiëntenkaart nodig. U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig (dit geldt ook voor
kinderen).

Het maken van een patiëntenkaart duurt ongeveer vijf minuten.
Waar meldt u zich?


Ziekenhuislocatie Scheper:

Polikliniek Cardiologie (straat 5)



Ziekenhuislocatie Refaja:

Functieafdeling (geel 4)



Ziekenhuislocatie Bethesda:

Afdeling Radiologie en Functieonderzoeken (route 56)

Wie voert het onderzoek uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een functielaborant.
Het onderzoek


U neemt plaats in de wachtkamer. We doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Wacht u langer
dan een kwartier? Meld dit dan aan de balie.



De functielaborant roept u uit de wachtkamer en begeleidt u naar de onderzoekkamer.



De functielaborant plaatst de bloeddrukband en start de recorder.



Daarna kleedt u zich weer aan en verlaat u de onderzoekkamer.

24-uursmeting


Uw bloeddruk wordt automatisch gemeten: overdag vaker dan ’s nachts.



Gedurende de 24-uursmeting doet u in principe hetzelfde als wat u normaal gesproken zou doen.



Noteer gedurende het 24-uursonderzoek zorgvuldig in een dagboekje (patiënten die dit onderzoek
op ziekenhuislocatie Bethesda ondergaan, hoeven geen dagboekje bij te houden):
o

wat u allemaal doet (uw bezigheden kunnen invloed hebben op uw bloeddruk);

o

uw medicijngebruik.

Duur van het onderzoek
Het aansluiten van de recorder duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.
Wanneer krijgt u de uitslag van het onderzoek?
Met uw specialist heeft u afgesproken wanneer en hoe u de uitslag te horen krijgt (NB De
functielaborant mag geen mededelingen doen over de uitslag van het onderzoek).
Na het onderzoek


Op het afgesproken tijdstip mag u thuis de apparatuur verwijderen.



Lever de apparatuur in in het ziekenhuis.

Tot slot
Dit onderzoek vindt binnen Treant Zorggroep plaats op alle ziekenhuislocaties.
Heeft u nog vragen of bent u verhinderd?


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze voor/tijdens het onderzoek of
neem telefonisch contact op.



U kunt ook telefonisch contact opnemen als er gedurende het onderzoek zaken onduidelijk zijn.



Bent u verhinderd? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door en maak meteen een nieuwe afspraak.

Telefoonnummers
Polikliniek Cardiologie Scheper

0591 69 12 83

werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur

Afdeling Radiologie en

0528 28 62 71

werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur

0599 65 45 78

werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur

Functieonderzoeken Bethesda
Functieafdeling Refaja

Wetenschappelijk onderzoek
Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd om
hieraan mee te doen.
Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl
Wat vond u van de geleverde zorg?
www.ZorgkaartNederland.nl, een website van Patiëntenfederatie Nederland, is de grootste
ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg delen
met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste
past. Deel uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen!
TRIP 279 01092017

