Echocardiografie
Ultrageluidsonderzoek van de hartcompartimenten en
hartkleppen

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een echocardiografie op de
hartfunctie-afdeling (B26). Echocardiografie is een onderzoeksmethode waarmee met
behulp van ultrageluid een afbeelding van de hartcompartimenten en de hartkleppen
wordt gemaakt.
Het echocardiogram wordt gemaakt door middel van het uitzenden en ontvangen
van geluidsgolven via een echo-microfoon (transducer) die op de borstwand is geplaatst.
Deze folder informeert u over de gang van zaken tijdens het onderzoek.

Voorbereiding
Er is voor dit onderzoek geen voorbereiding nodig.

Melden
10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 1B. U wordt daar verwezen naar de
juiste wachtruimte van de hartfunctie-afdeling (B26). Zodra u aan de beurt bent, wordt u
opgehaald.

Onderzoek
 Een hartfunctielaborant of een cardioloog voert het onderzoek uit.
 In de kleedruimte ontbloot u uw bovenlichaam.
 Daarna vraagt de laborant u om in de onderzoekskamer op de onderzoeksbank plaats te
nemen.
 Tijdens het onderzoek ligt u meestal op de linkerzijde.
 Er wordt gel (een soort geleidingsvloeistof) op de echomicrofoon aangebracht.
 Hierna plaatst de onderzoeker de echomicrofoon (transducer) op de huid.
 Door middel van het uitzenden en ontvangen van geluidsgolven ontstaat een beeld van het
hart.
 Dit beeld wordt digitaal vastgelegd.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Complicaties, bijwerkingen en nazorg
Voor dit onderzoek is geen speciale nazorg nodig.

Uitslag
Tijdens het volgende polikliniek bezoek bespreekt uw eigen cardioloog de uitslag van het
onderzoek. De echolaboranten geven u geen uitslag.
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Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust aan de verpleegkundige
of cardioloog op uw afdeling. De laborant of cardioloog vertelt u tijdens het onderzoek steeds
wat er gaat gebeuren. U kunt ook dan vragen stellen.

Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de hartfunctieafdeling. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.
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Adres en telefoonnummers
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Hartfunctie-afdeling (B26 en 27)
Telefoon (024) 365 84 40
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur bereikbaar
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Website: www.cardiologie.cwz.nl

