Echo en/of fietstest
Cardiologie

Beter voor elkaar

Geachte heer, mevrouw,
U heeft een afspraak op de polikliniek Cardiologie voor een echografie of
een fietstest. Wij vragen u deze folder aandachtig door te lezen zodat u
goed geïnformeerd bent over wat er gaat gebeuren.
Wilt u de bijgevoegde vragenlijst invullen en meebrengen op uw afspraak
met de cardioloog?

Echografie
Bij een echografie wordt door middel van ultra-geluidsgolven naar uw hart
gekeken. Er wordt gekeken naar de hartwanden, de hartkleppen en naar de
afmetingen van de hartkamers en -boezems.
Voor het onderzoek moet u uw bovenlichaam ontbloten en op de
onderzoekbank gaan liggen. Het onderzoek vindt plaats terwijl u op uw
linkerzij of op uw rug ligt.
De echolaborant gebruikt bij het onderzoek een probe (staaf) waarop wat
gel is aangebracht. Deze gel geleidt het ultrageluid. Tijdens het onderzoek
worden beelden vastgelegd, u hoort hierbij geluiden.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
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Fietstest (ergometrie)
Tijdens dit onderzoek wordt gekeken hoe uw hart functioneert tijdens
inspanning. Het is belangrijk dat u gegeten heeft voor het onderzoek.
U kunt bij dit onderzoek het beste kleding en schoenen dragen die makkelijk
zitten, bijvoorbeeld sportkleding. U moet flinke inspanning leveren. Uw
bovenlichaam moet ontbloot zijn. De eventuele BH mag u aanhouden.
Er worden elektroden op uw bovenlichaam geplakt en u wordt aangesloten
op de fiets/ECG-computer die ook de weerstand van de trappers op de
fiets regelt. Deze weerstand wordt steeds zwaarder terwijl u fietst. Op de
monitor zijn uw hartfrequentie, en eventuele afwijkingen, te zien.
Tijdens het onderzoek wordt om de 2 minuten uw bloeddruk gemeten en
iedere minuut een ECG gemaakt. Als u tijdens de test last krijgt zoals pijn
op de borst, hartkloppingen of duizeligheid, zegt u dit dan direct tegen de
laborant. Na de test kunt u zich opfrissen en kunt u zich weer aankleden.
Voor meer informatie, vragen of het maken van een andere afspraak, kunt u
contact opnemen met de polikliniek Cardiologie van het Ikazia Ziekenhuis.

Overige informatie
Is dit uw eerste bezoek in het Ikazia ziekenhuis? Meldt u zich dan bij de
Receptie in de hal van het ziekenhuis. Uw zorgpas en identiteitsbewijs moet
u in ieder geval meenemen.
Polikliniek Cardiologie (route 49)
U kunt de polikliniek Cardiologie bellen van maandag tot en met vrijdag,
tussen 08.15 – 16.30 uur.
T 010 297 52 10
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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