Slokdarm echografie
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Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een slokdarmecho te laten
doen. In deze folder kunt u nalezen wat het onderzoek inhoudt. Wij
adviseren u deze informatie van te voren zorgvuldig door te lezen. Een
slokdarmecho wordt gemaakt op de poli cardiologie, route nummer 70.
Een slokdarmecho
Een slokdarmecho wordt uitgevoerd als een echo van het hart onvoldoende
informatie oplevert om een diagnose te kunnen stellen. Bij de slokdarmecho kijkt
de cardioloog als het ware vanuit de slokdarm naar het hart met behulp van een
endoscoop (een flexibele slang met daarin opnameapparatuur). De cardioloog
gaat met de endoscoop via uw keel naar binnen naar de slokdarm. Vanuit de
slokdarm zijn de structuren van het hart zichtbaar. De beelden die de cardioloog
met de endoscoop maakt legt hij vast.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het beoordelen van het functioneren van de
hartspier en de hartkleppen door middel van echografie.
Voorbereiding
Nuchter
Voor het onderzoek moet u nuchter zijn en tenminste 6 uur niets gegeten of
gedronken hebben. Een klein beetje water is toegestaan tot 2 uur voor het
onderzoek.
Kalmeringsmiddel
Als u tegen het onderzoek op ziet mag (het hoeft niet persé) u een rustgevend
tabletje innemen, dit tabletje heet oxazepam, de dosering is 10mg. U neemt dit in
2 uur voordat het onderzoek plaats vindt. Het tabletje kunt u vragen, en ontvangt u
direct, aan de doktersassistent bij het afspreken van het onderzoek. Het middel
beïnvloedt uw reactievermogen, houdt u er daarom rekening mee dat u geen auto
mag rijden na het onderzoek.
Kleding
Wij adviseren u om tijdens het onderzoek gemakkelijk zittende kleding te dragen.
Medicijnen
Medicijnen kunt u volgens voorschrift van uw arts blijven innemen. Als u diabeet
bent verzoeken wij u dit te melden bij het maken van de afspraak voor de
echografie.
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Kunstgebit
Indien u een kunstgebit heeft, wordt u gevraagd deze tijdens het onderzoek uit te
doen. Na het onderzoek kunt u deze gelijk weer in de mond doen.
De dag van het onderzoek
Wij verzoeken u zich te melden op de poli cardiologie, route nummer 70.
Het onderzoek
De verpleegkundige roept u uit de wachtkamer als u aan de beurt bent. Het is
belangrijk dat u zich tijdens het onderzoek zoveel mogelijk probeert te
ontspannen. U gaat zitten op de onderzoektafel. Uw keel wordt verdoofd met een
spray. U krijgt een mondstukje in, dit om beschadiging van de slang door uw
tanden te voorkomen. Vervolgens gaat u op uw linkerzij liggen. De cardioloog
brengt vervolgens de endoscoop via uw keel naar binnen naar de slokdarm.
Vanuit de slokdarm zijn de structuren van het hart zichtbaar. De beelden die de
arts met de endoscoop maakt legt hij vast. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer
30 minuten. Het onderzoek wordt bij voorkeur verricht zonder slaapmiddelen.
Uitslag
Uw behandelend cardioloog beoordeelt de onderzoeksgegevens. Tijdens het
eerstvolgende polikliniekbezoek krijgt u de uitslag en bespreekt de cardioloog ook
het eventuele vervolgtraject met u. Als u geen vervolgafspraak heeft staan, meldt
u zich na afloop aan de balie om een afspraak te maken.
Na het onderzoek
Direct na het onderzoek mag u weer naar huis. Uw keel kan wat rauw en gevoelig
aanvoelen. Deze klachten verdwijnen na enkele uren. Omdat uw keel tijdens het
onderzoek verdoofd is, kunt u zich gemakkelijk verslikken. Om die reden mag u
pas 1 uur na afloop van het onderzoek weer wat drinken. Wij adviseren u om te
beginnen met een slokje water. Als dat goed gaat mag u weer gewoon alles eten
en drinken zoals u gewend bent.
Complicaties
Een slokdarmecho is een veilige onderzoeksmethode, waar weinig risico’s aan
verbonden zijn. Een enkele keer kunnen complicaties optreden, zoals:
 Een scheurtje in de slokdarm. Dit kan voorkomen als er een vernauwing is,
waardoor het inbrengen van de slang moeizaam gaat.
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 Een luchtweg- of een longontsteking. Dit kan het gevolg zijn als iemand zich
verslikt in de maaginhoud. Dit kan eigenlijk alleen maar gebeuren als iemand
niet nuchter is.
Mocht u na het onderzoek klachten hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met de poli cardiologie. Buiten kantooruren kunt u de huisartsenpost
raadplegen.
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 spoedig mogelijk te melden op de poli
cardiologie op telefoonnummer 0187 60 71 50.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de poli cardiologie op telefoonnummer 0187 60 71 50.
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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