Stress-echo,
Slokdarm-echo
In deze folder informeren wij u over de hartonderzoeken stress-echocardiogram en
echocardiogram via de slokdarm. Wat houden deze onderzoeken in en wat gebeurt er
tijdens deze onderzoeken?
De onderzoeken vinden plaats in Meander Medisch Centrum Amersfoort.
De polikliniekassistent kruist het onderzoek aan dat voor u van toepassing is.

O Stress-echocardiogram
Bij een stress-echocardio onderzoek wordt gekeken naar de knijpkracht van de hartspier
bij een oplopende hartslag. Uw hartslag wordt sneller gemaakt. Dit gebeurt door het
toedienen van medicijnen met een naald in een ader in uw arm. Deze medicijnen zorgen
er voor dat uw hartslag langzaam oploopt tot ongeveer 80% van uw maximale hartslag.
Tijdens het onderzoek worden opnamen gemaakt van de bewegingen van de hartspier.
Dit gebeurt met een echo-apparaat (echocardiogram).

O Echocardiogram via de slokdarm
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Bij het echocardiogram (hartecho) via de slokdarm wordt het hart onderzocht via een
flexibele buis (scoop) in de slokdarm. Alleen op deze manier zijn sommige delen van het
hart zichtbaar te maken.

Voorbereiding
Zes uur vóór het onderzoek mag u niet meer eten of drinken. Na het onderzoek mag u
ook het eerste uur niet eten of drinken. De verdovingsspray is dan nog niet uitgewerkt
en u zou zich makkelijk kunnen verslikken.

Onderzoek
Vóór het onderzoek verdooft de assistent uw keel met een verdovingsspray. Dit helpt
ook om braakneigingen tegen te gaan. De scoop wordt via uw mond ingebracht.
Het doorslikken van deze buis is vervelend, maar als de scoop goed ligt, merkt u er
weinig van. U kunt gewoon doorademen tijdens het onderzoek. Het onderzoek duurt
ongeveer 30 minuten.

Uitslag
De cardioloog bespreekt de uitslag van het onderzoek met u bij het eerstvolgende
polikliniek bezoek.

Vragen
Heeft u vragen na het lezen van deze brochure neem dan contact op met de
Hartfunctieafdeling. Dat kan via het algemene telefoonnummer van Meander Medisch
Centrum, telefoon 033 - 8505050 (vragen naar de Hartfunctieafdeling).

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

