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Bloeddruk-holter 
  
 
Wat is het ?  
Deze holter-registratie wordt verricht om een idee te krijgen van uw bloeddrukverloop. 
Dit onderzoek doen we bij patiënten bij wie het onduidelijk is wat hun “echte” bloeddruk 
is. Er is soms een verschil tussen de waarden die thuis worden gemeten en die op de 
consultatie. Dit onderzoek wordt ook verricht om een idee te krijgen van het effect van 
medicatie.  
Gedurende een 24-tal uren, wordt de bloeddruk automatisch om de 30 minuten 
genomen door het toestel, ook ’s nachts. U hebt zelf geen zicht op de waarden, dat zou u 
nodeloze stress kunnen bezorgen.  
 
Voorbereiding  
Er is geen voorbereiding voor dit onderzoek nodig, medicatie dient niet gestopt te 
worden 
 
Hoe verloopt het?  
U krijgt een band om de arm. De bloeddrukmeter wordt op de heup gedragen met een 
riem. Het meten van de bloeddruk gebeurt automatisch. De band blaast op en loopt 
weer leeg. Wanneer de band opblaast, strekt u best uw arm. 
Indien de meting niet zou lukken, zal het apparaat de meting herhalen. Als dit meerdere 
keren zou gebeuren, als de band in een half uur tijd meerdere malen oppompt, 
controleer dan of de band niet verschoven is.  
De band moet de hele nacht en dag, 24 uur, om uw arm blijven zitten. 
Dit is een veilig onderzoek. Soms kan het gebeuren dat er tintelingen ontstaan in de arm 
tijdens het opblazen van de band. Dat is normaal in het begin, maar dat gaat vanzelf over.  
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Draag bovenkleding, met ruimvallende mouwen.  
U kan met dit toestel niet douchen, of baden.  
U verwijdert het toestel na 24h en brengt het terug naar het ziekenhuis, u geeft het af aan 
de balie van de receptie. Tijdens de consultatie is met u afgesproken wanneer u met de 
cardioloog kan bellen voor het resultaat. Het resultaat wordt ook steeds naar uw huisarts 
gestuurd met aanpassing van de medicatie zo nodig.  
 
 
 


