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Slokdarmechografie van het hart

Binnenkort wordt er via uw slokdarm

• heeft u de afspraak in de middag, dan

een echografie van uw hart gemaakt.

mag u wel een ontbijt gebruiken, maar

Dit gebeurt op de klinische functie

daarna niets meer eten of drinken tot

afdeling van het hart-long centrum
(huisnummer 217). In deze folder leest u
hoe het onderzoek in zijn werk gaat en

aan het onderzoek.
U kunt na het onderzoek zelfstandig weer
naar huis, dus u hoeft niemand mee te

hoe u zich kunt voorbereiden.

nemen.

Waarom dit onderzoek?

Uw onderzoek
De cardioloog voert het onderzoek uit,

Met dit onderzoek kijken we naar de

samen met de hartfunctielaborant. De

werking van uw hartkleppen en naar

cardioloog vertelt u wat u moet doen.

eventuele afwijkingen van uw hart. Het

U slikt een slangetje met echofunctie in,

voordeel van een echografie vanuit de

dat is ingesmeerd met een verdovende

slokdarm is, dat we het hart van dichtbij

gel. Dit kan zittend of liggend gebeuren.

(enkele centimeters) kunnen bestuderen.

Daarna gaat u op uw zijde liggen. Uw

De slokdarm loopt namelijk vlak achter

luchtweg blijft volledig vrij. U kunt dus

het hart langs. Daardoor kunnen we

gewoon ademhalen.

afwijkingen opsporen die met een

Vanuit de slokdarm worden echobeelden

gewone echografie niet te zien zijn.

gemaakt van uw hart. Deze beelden
worden opgeslagen om ze later goed te
kunnen analyseren. Als u wilt, kunt u op

Uw voorbereiding

het beeldscherm meekijken. Nadat er
voldoende beelden zijn gemaakt, wordt

Het is belangrijk dat u nuchter bent voor

het slangetje verwijderd. Het onderzoek is

het onderzoek:

wat onaangenaam en duurt ongeveer 15

• heeft u de afspraak in de morgen,

minuten.

dan mag u die morgen tot aan het
onderzoek niets eten of drinken;

Na het onderzoek

Uw vragen

Het is belangrijk dat u voorzichtig

Heeft u na het lezen van deze folder nog

slikt gedurende het eerste uur na het

vragen, neemt u dan contact op met de

onderzoek. U mag na het onderzoek

medewerkers van de polikliniek van het

meteen naar huis.

hart-long centrum. Zij zijn bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

Uitslag van het onderzoek

(072) 548 27 00.

De cardioloog die het onderzoek heeft

Ook kunt u tijdens het onderzoek uw

uitgevoerd, vertelt u direct na afloop

vragen stellen aan de medewerkers bij het

wat hij heeft gezien. De cardioloog die u

onderzoek.

heeft doorverwezen ontvangt de uitslag
van het onderzoek. Bij het eerstvolgende
polikliniekbezoek bespreekt uw
cardioloog de resultaten verder met u.
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