Implantatie Insertable Loop
Recorder (ILR)
Cardiologie

Naam patiënt: …………………………
De implantatie van een REVEAL DX of XT wordt verricht op de afdeling
hartkatheterisatie van het Dijklanderziekenhuis, Maelsonstraat 3, 1624 NP
Hoorn.

U kunt zich melden op ……….dag om ………. uur bij de
informatiebalie in de centrale hal van het Dijklander
Ziekenhuis
Voor deze ingreep moet u nuchter zijn; u mag dus niets eten of drinken vanaf
10.00 uur ’s morgens.

Waarom wordt een ILR geïmplanteerd?

Met een ILR kan de oorzaak van bepaalde klachten die u heeft, gevonden worden.
De klachten kunnen zijn: flauwvallen, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid,
hartkloppingen.
Een van de oorzaken kan een hartritmestoornis zijn. Met een ILR kan worden
vastgesteld of een hartritmestoornis de oorzaak is van uw klachten.
Ook kan met een ILR worden bekeken of bepaalde medicijnen die u heeft gekregen
helpen om uw klachten te verhelpen of te verminderen.

Hoe werkt de ILR?

De ILR registreert uw hartactiviteit (hartritme). Wanneer u klachten heeft, kan aan
de ILR de opdracht worden gegeven een beeld van het hartritme vast te leggen. Dit
beeld (het ECG) wordt bekeken door de cardioloog. De cardioloog kan aan het ECG
zien of uw hart te langzaam, te snel, onregelmatig of normaal klopt. Vervolgens kan
de cardioloog beslissen wat de meest effectieve behandeling is voor u.
Dat opnemen of vastleggen van het hartritme bij klachten gebeurt met een los
apparaatje, de Activator, die u meekrijgt.

De implantatie

De implantatie van de ILR wordt uitgevoerd door één van de cardiologen samen
met een arts-assistent en medewerkers van de katheterisatie kamer. De ingreep is

2

een eenvoudige ingreep en duurt ongeveer één uur.
De ILR is een klein apparaatje (kleiner dan een pakje kauwgom). Het apparaat wordt
boven of onder in de borst onder de huid geplaatst. De plaats op de borst waar het
apparaatje wordt ingebracht wordt verdoofd (vergelijkbaar met een verdoving bij de
tandarts). Vervolgens wordt een klein sneetje in de huid gemaakt en het apparaatje
wordt hier ingeschoven. De huid wordt vervolgens gehecht.
Als u terug bent op de verpleegafdeling moet u één uur bedrust houden, daarna
mag u uit bed en ongeveer twee uur na de ingreep mag u naar huis.

De Activator

Het gebruik van de Activator wordt u uitgelegd door de pacemakertechnicus.
De Activator is een apparaatje dat u meekrijgt. Hiermee activeert u de ILR om het
hartritme op te slaan wanneer u klachten heeft. De Activator is gemakkelijk te
bedienen met een knop op het apparaat. Wanneer u het hartritme vastlegt tijdens
of vlak na de klachten blijft de registratie van het hartritme bewaard zodat de
cardioloog precies kan zien wat er gebeurd is voor, tijdens en na uw klachten. Het is
dus belangrijk om de Activator altijd bij u te dragen.

Nadat u de Activator gebruikt hebt

Nadat u de Activator gebruikt hebt of nadat u bent flauwgevallen moet u contact
opnemen met de pacemakertechnicus.
Dit kan tijdens kantooruren via telefoonnummer: 0229 208429
De pacemakertechnicus zal een afspraak met u maken om de opgeslagen
gegevens van het hartritme, uit te lezen en op te slaan in uw medisch dossier. De
opgeslagen gegevens worden vervolgens gewist uit het geheugen van de ILR.
Het is belangrijk dat u een afspraak maakt met de pacemakertechnicus om de
gegevens die u heeft opgeslagen van het hartritme uit te lezen en om vervolgens
het geheugen van de ILR weer leeg te maken, omdat het geheugen van de ILR
beperkt is. Als u hiervoor geen afspraak maakt kan het zijn dat het geheugen vol
raakt en u geen opnamen meer kunt maken wanneer u weer last krijgt.

Gebruikt u: bloedverdunners, laxeermiddelen, plaspillen,
insuline of andere medicijnen? Dan moet u de volgende 6
punten lezen:
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Bloedverdunners:
1. Uw cardioloog bespreekt met u of u uw bloedverdunners moet stoppen en hoe
lang van te voren.
2. Uw cardioloog spreekt met u af of u op de dag van uw behandeling bloed moet
laten afnemen. U krijgt dan een lab-briefje van hem mee. U kunt uw bloed laten
prikken op poli 7 vlak voordat u wordt opgenomen.
3. Heeft u een klepprothese dan bespreekt uw cardioloog met u wat het beleid
is met het gebruik van de bloedverdunners want dan mag u de antistolling
mogelijk niet stoppen.
Overige medicatie:
1. Op de dag van de implantatie mag u geen laxeermiddel gebruiken.
2. Gebruikt u plaspillen (diuretica)? U kunt ’s morgen wel u plaspil innemen.
3. Gebruikt u andere medicijnen dan hierboven beschreven? Deze kunt u
gewoon innemen.
4. Gebruikt u insuline? U kunt uw insuline in de ochtend spuiten en gewoon
ontbijten. Na 10.00 uur neemt u een halve dosering (indien van toepassing) met
een beschuit of één snee brood en een kopje thee.

Voor iedere patiënt:

Voor deze ingreep moet u nuchter zijn; u mag dus niets eten of drinken vanaf
10.00 uur ’s morgens (tenzij u insuline gebruikt; zie hierboven bij punt 4).
Het is verstandig om een familielid of iemand anders mee te nemen tijdens deze
dag.
Denkt u er aan om al uw medicijnen die u gebruikt mee te nemen?

Mocht u nog vragen hebben of bent u verhinderd?
U kunt ons tijden kantooruren bereiken via: 0229 208429
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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