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ECG
Uw cardioloog heeft voor u een ECG aangevraagd. De afkorting ECG staat voor
elektrocardiogram, ofwel een ‘hartfilmpje’. Met een ECG onderzoeken we de werking
van het hart. Zo kunnen bijvoorbeeld ritmestoornissen of zuurstoftekort van het hart
worden opgespoord.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Wel is het handig om
makkelijk zittende kleding te dragen. U krijgt namelijk plakkers op uw borst, pols en
enkels.

Het onderzoek
Voor het laten maken van een ECG meldt u zich in Meander Medisch Centrum, op de
Brink 305. Op uw armen, benen en borst plaatst de laborant een aantal zuignapjes
(elektroden). De plaatjes zijn verbonden met het ECG-apparaat. Met dit apparaat wordt
de elektrische activiteit van het hart zichtbaar gemaakt. Na enkele minuten verwijdert
de laborant de zuignapjes. U kunt vervolgens uw kleding weer aantrekken. Het maken
van een ECG duurt ongeveer vijf minuten. Het onderzoek is volstrekt pijnloos.

De uitslag
De cardioloog beoordeelt het patroon van de elektrische activiteit van uw hart en leidt
daaruit af of er sprake is van een afwijking en om welke afwijking het gaat.
De cardioloog bespreekt de uitslag van de ECG met u tijdens uw bezoek aan de
polikliniek. Wanneer de huisarts het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt deze binnen
vijf werkdagen de uitslag van de ECG. De huisarts neemt vervolgens contact met u op
om de uitslag door te geven.
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Vragen
Als u naar aanleiding van bovenstaande tekst vragen heeft, kunt u hiervoor contact
opnemen met de polikliniek Cardiologie. Dat kan via het algemene telefoonnummer van
Meander Medisch Centrum, 033 - 850 50 50.

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

