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Echocardiografie
met linkszijdig contrast

Binnenkort wordt er bij u een echografie van uw hart met contrast
gemaakt. Dit onderzoek gebeurt op locatie Alkmaar of Den Helder:
• locatie Alkmaar: de klinische functieafdeling van het hart-longcentrum,
huisnummer 217
• locatie Den Helder: echokamer poli cardiologie, huisnummer 41
U hoort van te voren op welke locatie het onderzoek plaatsvindt.
In deze folder leest u hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

ʔ

Waarom dit onderzoek?

De cardioloog heeft dit onderzoek aangevraagd om uw hartfunctie te beoordelen en te bekijken of er sprake is van stolselvorming in het hart. Dit onderzoek
gebeurt met behulp van echocontrast.
ʔ

Uw voorbereiding

Er zijn geen speciale voorbereidingen voor dit onderzoek nodig. U kunt na het
onderzoek zelfstandig weer naar huis, u hoeft niemand mee te nemen.
ʔ

Het onderzoek

De cardioloog voert het onderzoek uit, samen met de hartfunctielaborant.
De hartfunctielaborant sluit u met 3 ECG plakkers aan op de echomachine,
voor het registreren van uw hartritme. Ook meet de hartfunctielaborant uw
bloeddruk.
Hierna krijgt u een infuus ingebracht. Via dit infuus brengt de cardioloog het
contrastmiddel in. De hartfunctielaborant maakt vervolgens een aantal echobeelden van uw hart.
ʔ

Na het onderzoek

Na het onderzoek meet de hartfunctielaborant opnieuw uw bloeddruk en wordt
het infuus verwijderd. U mag een half uur na toediening van het contrast zelfstandig weer naar huis, zo lang er zich tijdens het onderzoek geen problemen
hebben voorgedaan.
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Mogelijke bijwerkingen
Mogelijke bijwerkingen van het contrast zijn opvliegers, hoofdpijn, rugpijn,
misselijk en een vreemde smaak. In zeldzame gevallen kan een allergische
reactie op het echocontrast optreden.
ʔ

De uitslag van het onderzoek

Bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek bespreekt de cardioloog de resultaten
verder met u. Als u bent opgenomen, bespreekt uw behandelend arts de
resultaten met u.
ʔ

Uw vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met
de medewerkers van het hart-longcentrum. Ze zijn bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur:
• locatie Alkmaar: telefoonnummer 072 - 548 2700
• locatie Den Helder: telefoonnummer 0223 - 69 6546
Ook kunt u tijdens het onderzoek vragen stellen aan de medewerkers bij het
onderzoek.

3

NWZ-10512-NL / 2021.11

Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444

communicatie
Druk

Ricoh

Bestelnummer 303929
Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl

. nw z

cardiologie

www

Redactie

. nl

Colofon

