Intensive Care Cardio Care (ICCC)

Telemetrie bewaking
Wat is telemetrie?
Telemetrie is een middel om uw hartritme te bekijken en te bewaken. Dit gebeurt door een draagbaar kastje
dat met vijf zelfklevende elektrodes aan uw lichaam zit. Hiermee registreren en bewaken we uw hartritme op
de afdeling Intensive Care Cardio Care zolang als nodig is.

Hoe werkt telemetrie?
Telemetrie registreert de prikkels van uw hart die ervoor zorgen dat het hart samentrekt en bloed door het
lichaam pompt. Het kastje zet de prikkels om in een signaal. Via antennes in het plafond worden de signalen
op een monitor op de afdeling Intensive Care Cardio Care zichtbaar gemaakt in de vorm van een
hartritmestrook.

Waarom wordt u met telemetrie bewaakt?
De afdelingsarts kijkt of er reden is om u met telemetrie te bewaken. Redenen kunnen zijn:
 Bij het vermoeden dat u een hartritmestoornis heeft.
 Er een kans is dat u een hartritmestoornis krijgt.
 Nieuwe ritmestoornissen registreren en behandelen als u eerder last van een hartritmestoornis heeft
gehad.
 U een hartritmestoornis heeft, waarbij het effect van specifieke medicatie op het hartritme geobserveerd
wordt.

In welke kleurcode wordt u bewaakt?
Bij het starten van de telemetrie bewaking bespreekt de cardioloog met u hoe streng de bewaking is. Hiervoor
gebruiken wij een kleurcode.
De verpleegkundige weet in welke kleurcode u bewaakt wordt.

Code Groen
1. U blijft binnen het telemetrie bewakingsgebied en laat het de verpleegkundige weten als u de afdeling
verlaat.
2. U kunt naar een onderzoek buiten het telemetrie bewakingsgebied zonder begeleiding van een
verpleegkundige.
3. Om te douchen mag u tijdelijk van de telemetrie bewaking af.

Code Rood
1.
2.
3.

U mag de verpleegafdeling niet verlaten.
Naar een onderzoek buiten het telemetrie bewakingsgebied gaat er altijd een verpleegkundige met u
mee.
Bij het douchen is er een verpleegkundige aanwezig, de telemetrie bewaking blijft aan.
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Waar kunt u met de telemetrie bewaking naar toe?
Met de telemetrie bewaking kunt u zich vrij bewegen op de verpleegafdelingen op de 2e en 3e etage, met
uitzondering van de afdeling 2 west.

Vragen?
Heeft u vragen of voelt u zich u onzeker of bang, blijf er niet mee zitten, maar bespreek dit met de
verpleegkundige. Zij kan u verder helpen.
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