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Ergometrie (fietsproef) 
 
Inleiding 
Uw arts heeft voor u een ergometrieonderzoek (fietsproef) aangevraagd. Dit onderzoek geeft 
informatie over het prestatievermogen, de zuurstofvoorziening en de geleiding van uw hart. 
 
Voorbereiding 
Er is geen speciale voorbereiding nodig. Wel graag goed ontbijten of lunchen en wel uw 
eventuele medicijnen innemen. U kunt een sportbroek meenemen, maar dit is niet noodzakelijk. 
Trekt u goede, stevige (sport)schoenen aan tijdens het inspanningsonderzoek.                     
Geen schoenen met hoge hakken of gladde zolen. 
 
Het onderzoek 
Het onderzoek wordt gedaan door een hartfunctielaborant. Een cardioloog is in zijn spreekkamer 
aanwezig. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op een hometrainer. Deze is zo ingesteld dat het 
fietsen elke minuut zwaarder wordt. Aan u wordt gevraagd zo lang mogelijk door te fietsen, 
zodat u zo maximaal mogelijk belast bent, dit is om een goede beoordeling mogelijk te 
maken. Het is belangrijk dat u niet plotseling stopt met fietsen.
Bij binnenkomst wordt u verzocht uw bovenkleding uit te doen en krijgt u elektroden op uw borst 
en rug, deze worden bevestigd met behulp van een zuigsysteem. Uw huid wordt met een klein 
schuurpapiertje voorbereid en er komt wat koud water op de plaatsen voor de elektroden om 
een zo optimaal mogelijke registratie te maken. Bij de heren kan het voorkomen dat er op 
bepaalde plaatsen geschoren moet worden.                                                                                
Op deze manier wordt uw hartritme voor, tijdens en na de inspanning gecontroleerd. Ook wordt 
uw bloeddruk gemeten, eerst in rust en tijdens inspanning wordt uw bloeddruk elke minuut 
gemeten. In de herstelfase wordt uw bloeddruk nog steeds gecontroleerd. Mocht u klachten 
ervaren waarschuwt u dan direct de hartfunctielaborant. De hartfunctielaborant zal hier ook 
steeds naar vragen. 
Na de inspanningsproef moet u nog enkele minuten uitfietsen, hierna volgt nog een rustperiode. 
Na het onderzoek kunt u zich aan de wastafel wat opfrissen en aankleden. Handdoeken en een 
washandje zijn aanwezig. Alle informatie vindt u op de website van de Nederlandse 
Hartstichting.
N.B. Na de inspanningsproef worden uw onderzoeksresultaten door één van de cardiologen 
bekeken. U dient enkele minuten plaats te nemen in de wachtruimte. Indien de cardioloog 
akkoord geeft mag u naar huis. 

Let op: Familie en/of kennissen kunnen bij dit onderzoek NIET aanwezig zijn!
 
Uitslag van het onderzoek
Het is niet mogelijk meteen een uitslag te krijgen. De hartfunctielaborant maakt een kort verslag 
en de onderzoeksresultaten worden doorgegeven aan de behandelend cardioloog. De uitslag 
van het onderzoek zal de cardioloog met u bespreken bij de afspraak op de polikliniek. 
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U heeft een afspraak op: ………………………………………    om    ….………………. uur 
 
bij de afdeling cardiologie voor bovenstaand onderzoek. 

Graag tijdig uw afspraak annuleren, we kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 
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 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 telefoonnummer:
(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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