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Hoe vaak vraagt u zich als huisarts af:  

"Ik moet deze patiënt 

doorverwijzen naar het ziekenhuis, 

maar het moet toch mogelijk zijn dit 

onderzoek te doen in mijn praktijk?"

www.glanum-diagnostics.com



Glanum Diagnostics maakt betrouwbare en eenvoudige 

diagnostische hulpmiddelen beschikbaar voor huisartsenpraktijken. 

Hiermee kunt u zorgkosten verminderen, doorverwijzingen naar 

en wachttijden in ziekenhuizen voorkomen en het comfort voor de 

patiënten en huisartsen vergroten. 

Glanum Diagnostics zorgt voor de beschikbaarheid van de diagnostische hulpmiddelen 
en binnen 48 uur na ontvangst van het patiëntenonderzoek zal een ervaren BIG
-geregistreerde specialist het medisch rapport en adviesbehandelplan verzorgen.  

Glanum Diagnostics wil o.a. bijdragen aan het verminderen van de zorgkosten door 
onderzoeken beschikbaar te maken voor de eerstelijns zorg. Wij leveren gemakkelijke, 
betrouwbare en deskundige oplossingen gericht op het ontzorgen van arts en patiënt.

Holter-ecg-onderzoek Glanum Diagnostics
Als eerste service biedt Glanum Diagnostics huisartsen de mogelijkheid aan om zelf het 
24- of 48-uurs holter-ecg-onderzoek uit te voeren. Hiervoor stelt Glanum Diagnostics 
eenvoudig bedienbare holterdiagnose-apparatuur kosteloos beschikbaar. 

Wat houdt het holter-ecg-onderzoek in voor uw patiënt?
U plakt de holter op de borst van de patiënt en legt aan de hand van de meegeleverde 
patiëntenfolder uit hoe ermee om te gaan. Tijdens de meting houdt de patiënt een 
dagboek bij over de klachten.  Na afloop van de meting neemt de patiënt zelf de holter af. 
Samen met het dagboek stuurt de patiënt de holter in de bijgeleverde retourverpakking 
per post naar Glanum Diagnostics. Het pakket kan gewoon in de brievenbus. 
 

"Het Glanum Diagnostics  
holter-ecg-onderzoek is gemakkelijk, 
comfortabel en professioneel."

Wat houdt het holter-ecg- 
onderzoek in voor u als huisarts?
U brengt de holter zelf in uw huisartsenpraktijk aan bij de 
patiënt. Na afloop van het onderzoek kan de patiënt zelf  
de holter terugsturen naar Glanum Diagnostics. Binnen  
48 uur na ontvangst van de holter zal een ervaren medisch 
specialist het medisch verslag en adviesbehandelplan 
opmaken. Voor aanvraag van het holter-ecg-onderzoek en 
het ontvangen van het verslag maken we gebruik van de 
standaard communicatiemiddelen, namelijk ZorgDomein 
en ZorgMail.


