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Echo-cardiografie 

Inleiding 
Uw arts heeft voor u een echo-cardiografie aangevraagd. Door middel van dit onderzoek ziet de 
cardioloog of er sprake is van een hartwijking. Tijdens een echocardiografie maakt een 
hartfunctielaborant met behulp van geluidgolven, afbeeldingen van de pompfunctie van het hart, 
de hartkleppen en de andere onderdelen van het hart. Ook bekijkt de laborant de richting en 
snelheid van de bloedstromen in het hart en de bloedvaten.

Voorbereiding 
Er is geen speciale voorbereiding nodig. Een echocardiografie is niet schadelijk of belastend, 
dus is het niet nodig om nazorg of begeleiding te regelen.                                             
Gemakkelijke kleding is handig, omdat u het bovenlichaam moet ontkleden. 
 
Het onderzoek 
Een functielaborant voert het onderzoek uit. Het onderzoek wordt op de onderzoekstafel 
verricht. U ligt met ontbloot bovenlijf op uw linkerzij op de onderzoekstafel. U krijgt een 
handdoek om uw bovenlijf te bedekken. Om uw hartritme te registreren, brengt de laborant 
elektrodeplakkers aan op uw bovenlichaam. De laborant beweegt met de echomicrofoon met gel 
op verschillende plaatsen over uw borst en uw buik. We kijken tussen de ribben door naar het 
hart, hierdoor kan er tegen de ribben geduwd worden en dit kan vervelend aanvoelen.                                                                                                                                       
U hoort een pulserend geluid: dat is het versterkte geluid van uw hart en uw bloedstroom. De 
echomicrofoon verstuurt geluidsgolven en de weefsels in het lichaam kaatsen deze 
geluidsgolven weer terug als echo's. De echomicrofoon vangt de echo's op en stuurt deze naar 
een monitor waarop de echobeelden zichtbaar zijn. 
De beelden worden uiteindelijk ook opgeslagen in de computer.

Duur                                                                                                                                             
Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. 

Na het onderzoek                                                                                                                          
Na het onderzoek mag u weer naar huis. De gemaakte echobeelden worden na het onderzoek 
nauwkeurig geanalyseerd en berekend. 

Uitslag van het onderzoek 
Tijdens het volgende polikliniek bezoek bespreekt uw eigen cardioloog de uitslag van het 
onderzoek. De laboranten geven geen uitslag.
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U heeft een afspraak voor de echocardiografie op: 
………………………………………     om    ….………………. uur 
 
bij de afdeling cardiologie voor bovenstaand onderzoek. 
Graag tijdig uw afspraak annuleren. Bij tijdig afbellen kan een andere patiënt in uw plaats 
worden geholpen. Afzeggen kan van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 via polikliniek 
cardiologie tel: 079 – 346.28.08 Indien u te laat komt voor uw afspraak kan het zijn dat u een 
nieuwe afspraak moet maken. We verzoeken u bij ieder onderzoek uw patiëntensticker, 
verzekeringsbewijs en ID mee te nemen. Bij wijzigingen in de persoonsgegevens dient u deze 
eerst te laten aanpassen bij de inschrijf-/ registratiebalie . 
 
Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek cardiologie. Van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via tel.: (079) 346.28.08. 
Hoe u bij de polikliniek cardiologie komt, kunt u terugvinden op het bewegwijzeringsbord in de 
centrale hal. 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl.
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