Ajmaline Test
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U ondergaat binnenkort in Meander Medisch Centrum een onderzoek genaamd de
Ajmaline-provocatietest. Het doel van dit onderzoek is om uit te sluiten dat u lijdt aan
het Brugada syndroom. Uw cardioloog heeft het onderzoek voor u aangevraagd.
Deze folder gaat over dit onderzoek; hoe u zich daarop voorbereidt en hoe het in zijn
werk gaat. Het betreft algemene informatie. Dat wil zeggen dat niet alles op u van
toepassing hoeft te zijn. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, stel ze dan
gerust.

Waarom wordt u onderzocht?
Uw cardioloog laat u onderzoeken omdat:
 u onlangs een wegraking heeft gehad;
 iemand uit uw familie plotseling zonder duidelijke reden is gereanimeerd of is
overleden;
 u een afwijkend hartfilmpje heeft.
Bovenstaande zou kunnen betekenen dat u lijdt aan het Brugada syndroom. Dit is een
erfelijke aandoening waarbij plotseling ernstige hartritmestoornissen kunnen ontstaan.

Wat neemt u mee?
•
•

•

Neem altijd uw medicijnen, verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee.
Iets om te lezen of te puzzelen of een iPad (er is gratis wifi). U moet na het
onderzoek voor controle nog ongeveer een uur op de afdeling Hartbewaking
blijven.
Naam en gegevens van een contactpersoon die we kunnen bellen als dat nodig
is.

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Uw voorbereiding op het onderzoek
Eten en drinken
Tot zes uur voor het onderzoek mag u eten en drinken. Daarna mag u niets meer eten of
drinken. U kunt wel uw medicijnen innemen met water.
Kleding
Draagt u makkelijk zittende kleding. Dit is handig als u zich moet uitkleden.
Medicijnen
U kunt gewoon uw medicijnen gebruiken. Dit is niet van invloed op het onderzoek.
Melden bijzonderheden
Meld voor het begin van het onderzoek aan de verpleegkundige of cardioloog als:
• u zwanger bent of kunt zijn;
• u een pacemaker heeft;
• u twijfelt of iets van belang is om te weten voor het onderzoek.
Vlak voor uw afspraak kunt u zich melden bij de informatiebalie in de centrale hal van
Meander Medisch Centrum.

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

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd verpleegkundige in aanwezigheid van een cardioloog
en/of een arts-assistent cardiologie op de afdeling Hartbewaking. U ligt tijdens het onderzoek in een
eenpersoonskamer op een bed. U wordt aangesloten aan een monitor, er wordt een hartfilmpje gemaakt en uw
bloeddruk wordt gemeten. Daarna wordt er een infuus bij u ingebracht en aangesloten waardoor de Ajmaline kan
worden ingespoten. De arts zal iedere minuut een hoeveelheid Ajmaline bij u inspuiten. Hier merken de meeste
mensen niets van. Een enkele keer kan iemand last krijgen van een warm gevoel, problemen met
het gezichtsvermogen, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid of trillingen. Deze bijwerkingen verdwijnen vanzelf.
Er zal gedurende het inspuiten van de medicijnen iedere minuut een hartfilmpje worden gemaakt. De arts kijkt of
daar een verandering op te zien is, wat zou kunnen wijzen op het Brugada syndroom. Daarnaast zal uw bloeddruk
regelmatig gemeten worden.

Mogelijke complicaties
De Ajmaline provocatietest is een onderzoek om te kijken of u wellicht het syndroom van Brugada heeft. Mocht u
dit syndroom hebben dan kan het zijn dat het onderzoek hartritmestoornissen opwekt. Hierbij is direct ingrijpen
noodzakelijk. Daarom zijn er tijdens het onderzoek steeds een cardioloog en een gespecialiseerd verpleegkundige
aanwezig en staat er apparatuur klaar om dit te verhelpen.

Na het onderzoek
De werkingsduur van Ajmaline is kort. Na een half uur is het effect weg. Indien er geen veranderingen te zien zijn
op het hartfilmpje dat een half uur na het onderzoek nogmaals wordt gemaakt, mag u 30 tot45 minuten na het
inspuiten van de Ajmaline met ontslag. Indien er wel veranderingen te zien zijn op het hartfilmpje, besluit de
cardioloog of u eventueel langer voor observatie moet blijven.

Uitslag onderzoek
U krijgt de uitslag van uw onderzoek nog dezelfde dag van de arts die het onderzoek heeft gedaan.

Weer thuis
Na het onderzoek mag u eenmaal thuis alles weer doen.

Vragen
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat u thuis nog klachten krijgt van het onderzoek. Mocht u zich toch zorgen maken
of heeft u problemen als gevolg van het onderzoek, dan kunt u bellen met uw specialist in het ziekenhuis.
 Tot een week na het onderzoek belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (08.00 – 17.00 uur) naar de afdeling Hartbewaking.
o Vraagt u buiten kantooruren (17.00 – 08.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.

Meer informatie over het Brugada syndroom



www.cardiogenetica.nl (onder patiënten en bezoekers – ziektebeelden– Brugada syndroom)
www.brugada.org ( onder About the Disease – Basic Introduction)
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