Stress echografisch onderzoek met fietsen
Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Stress echografisch onderzoek met fietsen
(stoppen met medicatie)

Informatie voor patiënten over een combinatie onderzoek van
een fietstest en echo van het hart om de pompfunctie van het
hart te onderzoeken.
In overleg met uw cardioloog is besloten tot een stressechocardiografie op de hartbewaking. Echocardiografie is een
onderzoeksmethode waarbij door middel van ultrageluid een
afbeelding van het hart wordt gemaakt.
Als de echo direct gemaakt wordt na een fietstest (op een
soort hometrainer) kunnen er afbeeldingen van het hart
gemaakt worden in een stresssituatie. Fietsen is zwaar voor
het hart, in medische termen spreken we van stress voor het
hart, vandaar dat wij u vragen te fietsen tijdens dit onderzoek.
Voor dit onderzoek wordt u 1 dag opgenomen op A4HBHartbewaking

Voorbereiding

U kunt op de dag van het onderzoek normaal eten en drinken,
maar drink liever niet te veel koffie.
Als u bèta blokkers gebruikt en / of calcium antagonisten en /
of Procoloran mag u deze middelen 1 dag voorafgaand aan het
onderzoek en op de onderzoeksdag niet innemen, tenzij de
cardioloog dit anders met u heeft afgesproken.
Soms besluit de cardioloog om een infuusnaaldje aan te
leggen, dit om eventueel, snel medicatie te kunnen toedienen.

Melden

U kunt zich melden op …….…….dag……..…….. om ……………..uur
bij de informatiebalie in de centrale hal van het ziekenhuis.

Het onderzoek

Een cardioloog voert het onderzoek uit, samen met twee
hartfunctielaboranten.
Een van de laboranten legt u uit hoe de fietstest gaat. U
ontbloot het bovenlijf, krijgt ECG nopjes op het bovenlijf en u
kunt, op aanwijzingen van de laborante gaan fietsen. Direct na
de fietstest wordt een echo gemaakt.
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Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u nog wat uitrusten, als u zich weer fit
voelt mag u naar huis.

De uitslag

Als uw eigen cardioloog bij het onderzoek aanwezig is krijgt
u meteen de uitslag. Anders neemt uw cardioloog tijdens het
volgende polikliniekbezoek de uitslag met u door.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u
deze stellen aan de verpleegkundige van de afdeling of aan de
laborante tijdens het onderzoek.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de polikliniek
cardiologie, telefoonnummer 0229 257219.
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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
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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