Echo van het hart
(Echocardiogram)

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een echocardiogram te
laten doen. In deze folder kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt. Wij
adviseren u de informatie van tevoren door te lezen.
Echocardiogram
Een echocardiogram is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van
geluidsgolven om het hart af te beelden en de bloedstroom in het hart te meten.
Doel van het onderzoek
Het onderzoek geeft de cardioloog informatie over de structuur en de pompfunctie
van het hart.
Voorbereiding
Kleding
Wij adviseren u in verband met aan- en uitkleden gemakkelijk zittende kleding te
dragen.
Medicijnen
Medicijnen kunt u volgens voorschrift van uw arts blijven innemen.
Voor het onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.
Familie of begeleiding kan eventueel in de wachtkamer op u wachten.
Het onderzoek
Bij ieder bezoek haalt u eerst uw dagticket bij de aanmeldzuil bij een van de
ingangen. Gebruik hierbij een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt een dagticket
met daarop per afspraak (of opname) vermeld hoe laat en waar u wordt verwacht.
Kijk op de borden voor de juiste route.
Wij verzoeken u zich vervolgens te melden op de poli cardiologie. De echolaborant komt u halen als u aan de beurt bent. Zij brengt u naar de
onderzoekkamer en voert het onderzoek uit. Het onderzoek vindt plaats in het
duister en duurt ongeveer twintig tot dertig minuten.
Voor het uitvoeren van het onderzoek is het noodzakelijk dat u uw bovenlichaam
ontbloot. In de echokamer gaat u op uw linkerzij op de onderzoekbank liggen. De
echolaborant smeert een wat koud aanvoelende gelei op uw huid. Deze gelei
dient als een geleidingsmiddel. Met een tastknop, een zogenaamde transducer,
gaat de functieassistent over uw borst heen en weer. Op het beeldscherm is uw
hart zichtbaar. Van een aantal beelden worden er opnamen gemaakt en er
worden metingen verricht.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek krijgt u een tissue om de gelei van uw borst te verwijderen.
Daarna mag u zich gaan aankleden en weer naar huis.
Uitslag
Uw cardioloog beoordeelt op een later tijdstip de beelden van het echocardiogram
De uitslag krijgt u dus niet direct, maar tijdens het eerstvolgende
polikliniekbezoek. Op dat moment bespreekt de arts ook het eventuele
vervolgtraject met u.
Complicaties
Een echocardiogram is een veilige onderzoekmethode, waar geen risico’s aan
verbonden zijn.
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.
T
0187 60 71 50
Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met de poli cardiologie. U kunt ons bereiken op werkdagen van 08.30
tot 16.30 uur.
T
0187 60 71 50
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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