Patiënteninformatie

Hartritmemonitor: de implantatie
U bent door uw behandelend arts verwezen naar het Maastricht UMC+ voor het inbrengen van een
hartritmemonitor onder de huid, genaamd Reveal LINQ. U krijgt deze geïmplanteerd omdat uw arts
uw hartritme gedurende langere tijd wil controleren om een goede diagnose te stellen. Daarnaast kan
uw arts eventuele symptomen of klachten in verband brengen met een mogelijke hartritmestoornis.
Deze symptomen of klachten kunnen zich voordoen op andere momenten dan wanneer u uw arts
bezoekt of bepaalde onderzoeken ondergaat. De hartritmemonitor kan, indien nodig, drie jaar
geïmplanteerd blijven. Op dit blad krijgt u hierover meer informatie.
Wat is een implanteerbare hartritmemonitor?
Een hartritmemonitor is een staafvormig apparaatje van ongeveer 4,5 cm lang en
0,5 cm breed is, die onder de huid, ter hoogte van uw hart, geïnjecteerd wordt. De
hartritmemonitor registreert uw hartritme en slaat afwijkende informatie
automatisch op. Ook kunt u zelf informatie opslaan op het moment dat u
klachten voelt met een afstandsbediening. Klachten of symptomen waarbij een
hartritmemonitor nodig kan zijn: flauwvallen, duizeligheid, licht in het hoofd,
zweterige handpalmen, misselijkheid, wazig zien, hartkloppingen,
epilepsieachtige aanvallen en eventuele symptomen van een beroerte. Een andere
reden voor een hartritmemonitor is (mogelijke hartritmestoornissen zoals
boezemfibrilleren).
Het Reveal LINQ- systeem
Het Reveal LINQ-systeem bestaat uit een hartritmemonitor die onder de huid
geïnjecteerd wordt en een Patiënt Assistant- afstandsbediening. De persoonlijke
afstandsbediening werkt op batterijen en het is van belang om deze
afstandsbediening altijd bij u te hebben.

Hartritmemonitor

Patiënt Assistentafstandsbediening

Voorbereiding
 U krijgt thuis bericht over de datum en tijdstip van uw dagopname.
 Wanneer u vlak voor de opname misselijk bent of koorts heeft, neem dan contact op met
het Maastricht Hart+Vaat Centrum.
 U hoeft voor de ingreep niet nuchter te zijn.
 De wond moet 2 dagen droog blijven na de ingreep. Douche daarom voordat u naar het
ziekenhuis komt.
 U meldt zich 5 tot 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van het
Maastricht Hart+Vaat Centrum (niveau 1 route 5, blauw). Houdt u er rekening mee dat u
voor de plaatsing van de Hartritmemonitor een uur in het ziekenhuis bent. Gebruikt u
antistollingsmiddelen en/of bloedverdunners? Uw cardioloog geeft u informatie over het
eventueel stoppen hiermee. Andere medicatie kunt u gewoon blijven innemen.
Hoe verloopt het inbrengen van een hartritmemonitor?
De hartritmemonitor wordt door een gespecialiseerd verpleegkundige tijdens een poliklinische
procedure van ongeveer vijftien minuten
onder de huid geplaatst, vlak naast het
borstbeen. De ingreep gebeurt onder
plaatselijke verdoving. Het inbrengen
verloopt in de volgende stappen:
1. Eerst wordt de plaats afgetekend
waar de hartritmemonitor wordt
geïnjecteerd; meestal is dit ter
hoogte van de vierde rib.
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Het gebied waar de hartritmemonitor wordt geïnjecteerd wordt plaatselijk verdoofd.
Er wordt een sneetje gemaakt van een halve centimeter.
Met een speciaal injectie-instrument wordt de hartritmemonitor onder de huid geïnjecteerd.
Daarna wordt het sneetje gesloten met behulp van zwaluwstaartjes en een pleister.

Na het onderzoek
Na de plaatsing zal de hartritmemonitor worden geactiveerd met een programmeerapparaat. U krijgt
in het ziekenhuis een korte handleiding mee over de Reveal LINQ en over het gebruik van de
afstandsbediening.
Weer thuis
 Bij pijn kunt u een paracetamol 500 mg tablet innemen, max 4x 1000mg per 24 uur.
 U mag 2 dagen niet douchen of in bad.
 U krijgt van ons een uitnodiging thuis gestuurd voor de wondcontrole. Afhankelijk van de
registraties wordt een vervolg traject bepaald met uw behandelend arts.
 U neemt contact op met het Hart+Vaat centrum bij tekenen van wondinfectie zoals:
ontstekingsverschijnselen: roodheid, warmte, zwelling, pijn, koorts (boven 38 graden) of
vocht uit het wondje.
Contact/Uitlezen Recorder
Wanneer u tussentijds een gebeurtenis heeft opgeslagen met de afstandsbediening, kunt u een
afspraak maken. Dit kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer: 043-3872727.
Er wordt dan een afspraak gemaakt met de pacemakertechnicus voor het uitlezen, deze informatie
wordt ook vastgelegd in uw dossier.
Websites
 www.mumc.nl
 www.hartenvaatcentrum.nl
 www.hartstichting.nl
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Het Maastricht Hart+Vaat Centrum (HVC) is onderdeel van het MUMC+. Meer dan 600 medewerkers leveren 24 uur
per dag de best mogelijke zorg voor uw hart en vaten. Patiëntenzorg gaat hand in hand met hoogwaardig onderzoek en
onderwijs. Ons personeel is uitstekend opgeleid en wij bieden u de nieuwste medische behandelingen op basis van de
laatste wetenschappelijke inzichten.
Wij behandelen niet alleen hart- en vaatziekten, maar geven ook gericht advies omtrent leefstijl, gewicht en voeding
om zo hart- en vaatziekten te voorkomen.
Op het gebied van aortachirurgie, trombose, hartritmestoornissen en hartfalen behoren we tot de Internationale top.
www.hartenvaatcentrum.nl
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