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Hartonderzoek

Bezoekadressen:

Op de Hartfunctieafdeling in Meander Medisch Centrum vinden (hart)onderzoeken
plaats. Aan de hand van deze onderzoeken kan worden nagegaan of uw klachten
veroorzaakt worden door hartproblemen.

U bent uitgenodigd voor een echocardiogram (hartecho)
Bij een echocardiogram geeft het echoapparaat met behulp van geluidsgolven inzicht in
de werking van het hart. Deze geluidsgolven worden uitgezonden via een apparaatje dat
tegen uw borst wordt gehouden. Bij een echocardiogram zijn de bewegingen die de
hartspier maakt, de dikte van de hartspier en de hartkleppen op een beeldscherm te
zien.
Een echocardiogram stelt artsen in staat om verschillende afwijkingen op te sporen,
zowel aangeboren als ontstane hartafwijkingen.
Bij bepaalde aandoeningen voeren we vaker een echocardiogram uit om de
ontwikkelingen van het hart en de aandoening te volgen.
Een echocardiogram duurt ongeveer 15 minuten en is pijnloos. U hoeft voor dit
onderzoek geen speciale voorbereidingen te treffen.

Het onderzoek
De functielaborant voert dit onderzoek uit op de Hartfunctieafdeling. U gaat voor het
onderzoek op uw linkerzij op de onderzoekstafel liggen. U krijgt drie elektroden op uw
borst om de elektrische activiteit van uw hart te registreren.
Om het onderzoek goed te laten verlopen en om storingen in de registratie te
voorkomen, vragen we u om uw bovenlichaam te ontkleden en zo stil mogelijk te blijven
liggen.
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Contact
Als u naar aanleiding van bovenstaande tekst vragen heeft, kunt u contact opnemen
met de Hartfunctieafdeling. Dat kan via het algemene telefoonnummer van Meander
Medisch Centrum: 033 - 850 50 50 (u vraagt naar de hartfunctieafdeling).

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

