Patiënteninformatie
Echocardiografie van het hart (met contrast)
Binnenkort komt u naar de polikliniek Cardiologie van het LangeLand Ziekenhuis voor
een echografie van het hart.
Hierbij wordt het hart onderzocht met geluidgolven, deze zijn niet hoorbaar voor het
menselijk oor. Het doel van de echografie is informatie verkrijgen over de structuur en de
functie van het hart, de hartkleppen en de grote vaten.
Tijdens het onderzoek krijgt u via een infuus waterachtige vloeistof (contrast) ingespoten,
waardoor de bloedstroom tussen de hartonderdelen nog beter zichtbaar wordt gemaakt.
Uw arts heeft met u besproken waarom dit onderzoek bij u wordt uitgevoerd.
In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u
persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier wordt beschreven.
Voorbereiding
U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken en, indien van toepassing, uw
gebruikelijke medicijnen innemen.
Het onderzoek
Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek
Cardiologie, route 3, op de begane grond.
In verband met de duur van het onderzoek verzoeken wij u om op tijd aanwezig te zijn.
Een echolaborant voert het onderzoek bij u uit. U wordt verzocht uw bovenlichaam te
ontbloten en op een onderzoekbank te gaan liggen. U krijgt drie plakelektroden op uw
borst om de hartslag te registreren. In een van uw armen wordt een infuusnaald
ingebracht om de contrastvloeistof te kunnen toedienen. U wordt verzocht om op de
linkerzij te gaan liggen.
We maken bij het onderzoek gebruik van gel die we op de zender aanbrengen, dit is voor
een goede geleiding van de geluidgolven. De echolaborant plaatst de zender op uw huid,
aan de linkerkant van het borstbeen. Deze zender zendt geluid uit naar het hartgebied.
Eerst wordt er een uitgangsechocardiogram gemaakt. Vervolgens als de juiste
opnamepositie is verkregen, wordt via de infuusnaald contrastvloeistof toegediend en
worden nieuwe opnames gemaakt. Over het algemeen veroorzaakt het contrastmiddel
geen klachten.
Als u denkt bijwerkingen te ondervinden, dient u dit aan de laborant te melden.
Tijdens het onderzoek is het licht in de onderzoeksruimte uit om het beeld op de monitor
duidelijker te maken.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer dertig tot zestig minuten.
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Uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek van de cardioloog bij uw volgende
polikliniekbezoek. De afspraak hiervoor is voor het onderzoek al met u gemaakt.
Verhinderd?
Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek
Cardiologie, via onderstaand telefoonnummer. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats
komen.
Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen
van 8:15 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:30 uur telefonisch contact opnemen met de
polikliniek Cardiologie, via telefoonnummer 079-3462808

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw
behandeling, laat dit ons dan weten.
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