Actigrafie

U heeft binnenkort een afspraak voor een actigrafie. In deze folder vindt u
informatie over dit onderzoek. De poli longgeneeskunde bereidt het
onderzoek voor.
Wat is een actigrafie?
Een actigrafie is een onderzoek waarbij bewegingen, lichtintensiteit en slaapwaakritme gemeten worden met een actigraaf. Dit is een soort horloge, dat u een
week om één van uw polsen draagt. Het onderzoek geeft belangrijke informatie
over uw dag- en nachtritme en is niet belastend.
Voorbereiding
Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze in volgens afspraak met uw arts.
Kleding
De actigraaf mag niet onder kleding zitten. Daarom raden wij u aan om geen
lange mouwen te dragen.
Het onderzoek
De doktersassistente zal de actigraaf instellen en om uw pols bevestigen (als een
horloge). De actigraaf draagt u één week aaneengesloten, dag en nacht. U hoeft
deze dus NIET af te doen bij het douchen of afwassen, want de actigraaf mag nat
worden, deze is waterdicht. Als u naar bed gaat en het licht uit doet, druk dan op
de knop op de actigraaf, zodat u even het lampje ziet branden. Zo ook als u uit
bed komt, dan de knop op de actigraaf even indrukken.
Na het onderzoek
Op de afgesproken datum om terug te komen levert u de actigraaf weer in op de
afgesproken locatie. De doktersassistente werkt de gegevens van de actigraaf uit
en stuurt deze door naar de behandelend arts.
Complicaties
Van dit onderzoek zijn geen complicaties of nadelige gevolgen bekend.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek bespreekt u volgens afspraak met uw behandelend
arts.
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Afspraak
Wij verwachten u op de volgende data:
Aansluiten apparatuur:
Datum:

………………dag ……/……/…… om ……………… uur

te

……………………………………………………………….

Inleveren apparatuur:
Datum:

………………dag ……/……/…… om ……………… uur

te

……………………………………………………………….

Melden bij het afsprakenbureau bij de polikliniek-ingang. Vergeet uw
afsprakenkaart niet!
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op T 0187 60 71 96.
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de poli longgeneeskunde. U kunt ons bereiken op dinsdag t/m
vrijdag van 09.00 – 16.30 uur op T 0187 60 71 96.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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