Patiënteninformatie

Automatische bloeddrukmeting
20 minuten meting
Om een goed beeld te krijgen van
uw bloeddruk kan uw
behandelaar/arts een automatische
bloeddrukmeting aanvragen.
Dit onderzoek duurt 20 minuten en
vindt plaats in het Maastricht
Hart+Vaat Centrum, niveau 1.
Volg route 5-1 blauw
Voorbereiding
U draagt bij voorkeur een shirt/trui
met wijde mouwen.
Dit maakt het aansluiten van de
bloeddrukmanchet makkelijker.
Automatische bloeddrukmeting

Onderzoek
Tijdens het onderzoek ligt u op een (lig)stoel en wordt er een bloeddrukmanchet om uw
bovenarm bevestigd. Elke 2 minuten volgt er een automatisch bloeddrukmeting.
Het is belangrijk dat u tijdens de meting niet praat en uw arm goed ontspant. Hoe rustiger u uw
arm houdt, hoe sneller de meting verloopt. Gedurende de meting blijft u rustig liggen en beweegt
u zo weinig mogelijk .
U mag tijdens het onderzoek lezen en/of muziek luisteren.
Het is niet toegestaan om te bellen met uw mobiele telefoon. Het geluid van uw telefoon moet u
uitschakelen tijdens het onderzoek.
De uitslag
Heeft u aansluitend een afspraak bij uw behandelaar/arts, dan krijgt u de uitslag meteen mee.
Is dit niet het geval dan sturen wij de uitslag naar uw behandelaar/arts.
Contact
Mocht u vragen hebben over het onderzoek of schikt de door ons voorgestelde onderzoeksdatum
niet voor u, neem dan contact op met onze medewerkers van het Circulatie Laboratorium.
Circulatie Laboratorium

043-387 27 27 tijdens kantooruren

Websites
 www.mumc.nl
 www.hartenvaatcentrum.nl
 www.gezondidee.mumc.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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