
Meet logboek 

 

 

Naam _________________________________________________________  

Datum en aanvangstijd meting  ____________________________________ 

□ Werkdag: Begin en eind tijd ___________________________________ 

□ Vrije dag 

 

Gebeurtenissen gedurende de meetperiode 

Lichamelijke activiteit (bv. Dagelijkse activiteiten of sport) 

               Start tijd  Eind tijd 

________________________________________ __________ __________  

________________________________________ __________ __________  

________________________________________ __________ __________  

Mentaal stressvolle gebeurtenissen (bv. afspraak, speech, dokter’s 
bezoek, ……) 

                 Start tijd    Eind tijd 

________________________________________ __________ __________  

________________________________________ __________ __________  

________________________________________ __________ __________  

Ontspannen gebeurtenissen (bv. Ontspanningsoefeningen, middagslaap, 
rusten e.d.)                   Start tijd    Eind tijd 

________________________________________ __________ __________ 

________________________________________ __________ __________ 

________________________________________ __________ __________  

Ontspanning 

Neem, indien mogelijk ca. 15 minuten per meetdag een korte ontspanningssessie. 
Het is het beste om dit in een rustige omgeving te doen, enkele uren nadat je 
lichamelijk flink actief bent geweest (hierdoor blijft de hartslag nl. voor enige tijd 
verhoogd). Noteer deze sessie als een ontspanningsgebeurtenis aan de linkerzijde. 

Slaap vragenlijst 

Ik ging naar bed om________. Ik werd wakker om__________(volgende ochtend).  

Het kostte me ca. _______ minuten om in slaap te vallen. 

Ik ging deze nacht _______ keer uit bed. 

Voor mij gevoel sliep ik 
1 goed   
2 redelijk goed 
3 niet goed en niet slecht 
4 vrij slecht 
5 slecht  

Heeft de HRV monitor uw slaap verstoord? 

1   totaal niet   2   een beetje  3   veel 

Medicatie / Alcohol 

Heeft u medicijnen gebruikt vandaag? Welke (naam en dosering)? 

______________________________________________________________ 

Heeft u alcohol gebruikt vandaag? Hoe veel? 

______________________________________________________________ 
(Sommige medicijnen en alcohol hebben invloed op het hartritme en voor de interpretatie van de 
resultaten is het belangrijk te weten) 

Andere opmerkingen 

Aan de andere kant van deze pagina kunt u noteren welke andere gebeurtenissen er 
zijn geweest die de analyse kunnen beïnvloeden of die kunnen helpen bij de 
interpretatie van de resultaten of die voor u en speciale waarde hebben. Noteer ook 
wanneer u de monitor evt. heeft afgekoppeld en voor hoe lang.
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