Slokdarm
echocardiografie
Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Slokdarm echocardiografie

De cardioloog heeft met u afgesproken dat u een slokdarm
echografie krijgt. Sommige patiënten krijgen een lichte
narcose, anderen niet, dit is afhankelijk van wat er onderzocht
wordt tijdens het onderzoek.
Voor een slokdarmecho wordt u één dag opgenomen op
afdeling 4A01

U wordt verwacht op:
………………dag, ………………… om …………. uur.
U kunt zich op dit tijdstip melden bij de receptie bij de
hoofdingang.

U dient voor het onderzoek 6 uur nuchter te zijn;
u mag in de vroege ochtend een licht ontbijtje
(thee/beschuit). Daarna mag u NIETS meer eten
en drinken tot aan het onderzoek.
Het onderzoek:

Dit is een onderzoek waarbij een echo van het hart wordt
gemaakt met behulp van een slang welke in de slokdarm
gebracht wordt. In de punt van de slang bevindt zich een
echo-apparaatje. Hiermee kunnen zeer scherpe beelden van
het hart worden verkregen.
Wanneer er contrastvloeistof nodig is voor het onderzoek
krijgt u een infuus. Daarna wordt u naar de echokamer
gebracht voor het onderzoek. Het onderzoek begint met een
verdovende spray in de keel.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. De
cardioloog voert het onderzoek uit. De uitslag krijgt u van uw
eigen cardioloog meestal op de polikliniek.

Na het onderzoek:

Na het onderzoek wordt u weer naar de verpleegafdeling
gebracht. Omdat uw keel verdoofd is geweest mag u,
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gedurende anderhalf uur, niets eten of drinken.

Naar huis:

Kort na het onderzoek mag u weer naar huis. De
verpleegkundige van de afdeling zal het infuus verwijderen.

Vragen:

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen. Het
telefoonnummer van de poli cardiologie is: 0229 257 219.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0299 457 001

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
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