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Hartritmediagnostiek© 

Hartritmediagnostiek® stelt de huisarts en specialist in staat om sneller een juiste diagnose te stellen. Doordat 

hartritmestoornissen onregelmatig en onvoorspelbaar optreden zijn ze doorgaans slecht te bepalen in de spreek- 

of behandelkamer. Het stellen van de juiste diagnose is daarom lastig. Met behulp van Hartritmediagnostiek® 

wordt in 83% van de gevallen binnen achttien dagen een correcte diagnose gesteld. Met een juiste diagnose kan 

de huisarts en specialist samen met de patiënt een onderbouwd vervolg in de behandeling inzetten. Door het 

vroeg opsporen van atriumfibrilleren bij patiënten kunnen er veel TIA’s en CVA’s worden voorkomen. 

 

Met de gebruiksvriendelijke eventrecorders van 24CARE legt de patiënt de gegevens thuis zelf vast, zodra de 

klacht zich voordoet. Hiermee wordt de diagnose voor hartritmestoornissen aanzienlijk versneld en verbeterd. De 

huisarts krijgt eventrecorders van 24CARE in bruikleen en sluit deze aan bij een patiënt. De eventrecorder werkt 

24 uur per dag, zeven dagen per week. Als de patiënt een klacht ervaart wordt er met één druk op de knop een 

ritmestrook opgenomen. De minuut voordat de patiënt de knop indrukt wordt automatisch opgeslagen, de 

registratie is dus nooit te laat. 

 

Medische Service Centrale 

De Medische Service Centrale van 24CARE staat dag en nacht paraat. Patiënten kunnen 24 uur per dag, zeven 

dagen per week contact opnemen. De ritmestrook wordt per vaste of mobiele telefoon doorgestuurd en direct 

beoordeeld door deskundig personeel. De huisarts ontvangt vervolgens binnen 24 uur de ritmestrook en de 

beoordeling. In acute situaties treedt de Medische Service Centrale op en wordt onmiddellijk contact opgenomen 

met de behandelend arts. Indien noodzakelijk wordt de patiënt doorverwezen naar de huisartsenpost of het 

ziekenhuis. Na afloop van de voorschrijfperiode ontvangt de voorschrijvend arts binnen twee werkdagen een 

afsluitbericht met alle relevante bevindingen. Ieder afsluitbericht is voorzien van een advies van de cardioloog. 

24CARE maakt actief gebruik van Zorgdomein. 

 

Voordelen Hartritmediagnostiek© en 12-leads ECG 

 Geen contractuele verplichtingen of minimale afname 

 Nieuwste apparatuur 

 Mogelijkheid om in te grijpen bij acute pathologie 

 Ongelimiteerd aantal opnames 

 Medische Service Centrale: 24 uur per dag, zeven dagen per week 

 Directe beoordelingen en terugkoppeling 

 Afsluitbericht inclusief advies van de cardioloog 

 Directe afrekening met zorgverzekering 

 Vergoeding voor de voorschrijvend (huis)arts 
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Type eventrecorder 

De Autotrigger® van 24CARE weegt slechts 54 gram en is gemakkelijk op het lichaam te dragen door middel van 

de clip. Deze loop eventrecorder is absoluut revolutionair. De instellingen omvatten cardiale tachy- en 

bradycardiën, een hoog sensitief atriumfibrilatie algoritme en asystolische pauzes. Alles is hierin instelbaar met 

grenswaarden. 

 

12-leads ECG 

24CARE biedt tevens 12-leads ECG diagnostiek via de Medische Service Centrale. Het ECG dat door de huisarts 

in diens praktijk of bij de patiënt thuis wordt gemaakt wordt beoordeeld door de cardiologen van 24CARE. Binnen 

zes uur, in spoedgevallen twintig minuten, wordt de diagnose gesteld. De patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis en 

er wordt geen ambulance ingeschakeld om een 12-leads ECG te maken. Bovendien is er geen dure investering 

voor de aanschaf van ECG apparatuur nodig. De bij de patiënt aanwezige arts of POH stuurt het ECG eenvoudig 

digitaal door naar de Medische Service Centrale van 24CARE met gebruik van een vaste of mobiele telefoon.  

 

Rapportage 

Rapportage vindt plaats via Edifact berichtenverkeer. De gegevens kunnen direct in het HIS worden opgenomen. 

De ritmestrook en het ECG kan door de arts worden opgehaald uit het webportaal van 24CARE.  

 

Kosten en vergoeding 

De inzet van Hartritmediagnostiek® en 12-lead ECG diagnostiek is kosteloos, dit geldt zowel voor de huisarts als 

voor de patiënt. De benodigde apparatuur, plakelektroden en batterijen worden ter beschikking gesteld door 

24CARE. Voor het gebruik van de apparatuur wordt geen borg doorberekend. 24CARE rekent direct af met de 

zorgverzekeraar. De huisarts kan de M&I code 13011 (hartritmestoornissen) declareren voor inzet van 

Hartritmediagnostiek®. ECG’s worden beoordeeld door de cardiologen van 24CARE. Voor de verbruiksmaterialen 

voor het ECG kan de huisarts de M&I code 12700 (€ 9,59) in rekening brengen en een (dubbel) consult. 

 

Wanneer de patiënt het eigen risico nog niet heeft gebruikt, dan komen de kosten eerst voor het eigen risico. 

Wanneer een patiënt wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis zijn de kosten voor het eigen risico hoger dan de 

dienstverlening van 24CARE. De belasting van het eigen risico is variabel per verzekeraar. Indien gewenst 

kunnen de kosten voor het eigen risico gespreid betaald worden, of later in het jaar doorbelast worden aan de 

patiënt. 

 

Meer informatie & aanmelden 

Kijk voor meer informatie over Hartritmediagnostiek®, 12-leads ECG’s en aanvullende dienstverlening op 

www.24care.nu. Voor vragen neemt u contact op met 24CARE via 033-2011140 of info@24care.nu. 

http://www.24care.nu/
mailto:info@24care.nu

