Cardiologie

Stress echocardiografie
Inleiding
Bij dit onderzoek wordt de hartfunctie gestimuleerd door middel van het medicijn
Dobutamine. Dit heeft hetzelfde effect als forse lichamelijke inspanning. De
cardioloog wil weten hoe uw hart hierop reageert. Uw hart blijft steeds zichtbaar
zijn op een beeldscherm en er worden regelmatig echo-opnames gemaakt.
Voorbereiding
U hoeft geen voorbereidende maatregelen te nemen. U mag gewoon ontbijten en
uw gebruikelijke medicijnen innemen. Wij adviseren u gemakkelijke kleding aan te
doen. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de Functieafdeling.
Het onderzoek
U neemt plaats op de onderzoeksbank met een ontbloot bovenlichaam. U krijgt
plakelektroden op de borst om het hartritme te registreren. Daarna wordt een
infuusnaald ingebracht in de ader van de ene arm, via welke u later de Dobutamine
toegediend krijgt. Om de andere arm krijgt u een bloeddrukmanchet.
Wij vragen u om op de linkerzijde te gaan liggen. Zorg ervoor dat u gemakkelijk ligt,
omdat u enige tijd in deze houding moet blijven liggen.
De hartfunctie assistent(e) houdt tijdens het onderzoek een soort zendertje op de
huid, waardoor uw hart zichtbaar blijft op het beeldscherm.
Na de eerste echo opname wordt de toediening van Dobutamine gestart. Stapje
voor stapje krijgt u steeds een beetje meer Dobutamine toegediend en worden er
echo opnames gemaakt. Dobutamine kan een aantal bijwerkingen veroorzaken.
Vanwege deze mogelijke bijwerkingen gebeurt dit onderzoek onder bewaakte
omstandigheden. U hoeft zich daar absoluut geen zorgen over te maken. Toch is
het van groot belang, dat u uw klachten steeds direct aangeeft.
Nazorg
Na het onderzoek moet u nog 30 minuten uitrusten in de wachtruimte en wordt nog
een hartfilmpje gemaakt (E.C.G.). Hierna mag u gewoon naar huis. Autorijden is
toegestaan.
Duur van het onderzoek
De toediening van Dobutamine zal maximaal 20 minuten duren. Voor het totale
onderzoek moet u rekenen op één tot anderhalf uur.
Uitslag
Uw specialist bepreekt de uitslag met u tijdens de volgende controleafspraak.
Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u
dan gerust naar de Functieafdeling. De afdeling is bereikbaar op werkdagen van
8.30 - 16.30 uur op telefoonnummer 0543 54 46 70.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder
heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in
de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de
afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te
vinden op: www.skbwinterswijk.nl
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