
Wat u moet weten 
over de 24-uurs 
bloeddrukmeter
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Wat is de 24-uurs 
bloeddrukmeter?
De 24-uurs bloeddrukmeter is een apparaat dat 
gedurende 24 uur uw bloeddruk meet en registreert.  
Overdag gebeurt dit om het kwartier, 's nachts ieder 
half uur. Het toestel schakelt automatisch over van 
dagfrequentie naar nachtfrequentie.

Waarom krijgt u een 
bloeddrukmeter?
Uw arts wil een overzicht van uw bloeddruk, gespreid 
over 24 uur.

Voorbereiding 
Vóór het onderzoek meldt u zich met uw SIS-kaart 
aan op de consultatie cardiologie. Deze bevindt zich 
op het gelijkvloers van blok 3.

Draag losse kleding, vooral aan de armen.

Het onderzoek
De bloeddrukmeter wordt bevestigd aan de arm die 
u het minst gebruikt. Wanneer u de manchet voelt 
oppompen, laat u uw arm ontspannen naast het 
lichaam hangen, tot de meting gedaan is.

Mogelijke problemen
De manchet pompt niet meer op

Is de display nog aan?

Ja:  druk op "start".

Neen:  druk op "on/off" toets. Indien u geen display 
ziet, neemt u contact op met ons.

Er staat "BAT" op de display

De display is op. Breng ze terug naar de consultatie 
cardiologie.

De gummidarm is los

Koppel de darm terug aan.

Nazorg
De dag nadat het toestel is bevestigd, biedt u zich op 
hetzelfde tijdstip aan op de consultatie cardiologie.  
De verpleegkundigen helpen u om het toestel te 
verwijderen.

Bij vragen of problemen contacteert u ons op 
tel. 03 443 35 71. 

U kunt de consultatie iedere werkdag telefonisch 
bereiken tussen 08.30 en 17.00 uur. 

Bent u onverwacht verhinderd? 

Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te 
 verwittigen via het nummer waar u de afspraak 
gemaakt hebt. Indien wij niet op de hoogte 
zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt 
 administratieve kosten aan te rekenen.
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