Echocardiografie

Uw arts heeft voor u een echocardiografie afgesproken om de
werking van uw hart te onderzoeken. Dit wordt ook wel een TTE
(transthoracale echo) genoemd. Tijdens dit onderzoek wordt er
gebruikgemaakt van een transducer (een soort microfoon) die
ultrageluid uitzendt en ontvangt. In deze folder leest u meer over
dit onderzoek.

Uw afspraak
U kunt zich melden bij:
☐ HMC Antoniushove: 1e verdieping, polikliniek Cardiologie
☐ HMC Bronovo: 1e verdieping, poli Cardiologie, route 69
☐ HMC Westeinde: 1e verdieping, balie Functieonderzoeken, route Rood

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan uiterlijk 24 uur
voor de afspraak de polikliniek Cardiologie van HMC om uw afspraak af te
zeggen of te verplaatsen. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen
08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 4375. In uw plaats kan dan
een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken
worden in rekening gebracht.

Voorbereiding
• Er is geen speciale voorbereiding nodig voor dit onderzoek. U moet voor
dit onderzoek uw bovenkleding uittrekken. U kunt daarmee rekening
houden door makkelijke kleding aan te trekken.
• Neem uw HMC-patiëntenpas en afsprakenkaart mee als u naar het
ziekenhuis komt.

Het onderzoek
U wordt gevraagd om op de linkerzij te liggen op een onderzoeksbank. De
laborant plakt drie elektroden op de huid om uw hartritme te controleren.
De laborant plaatst de transducer voorzien van gel op uw borstkas en
begint met het onderzoek.

Er wordt onder andere gekeken naar de vorm van het hart, de
hartbeweging en de hartkleppen. Het onderzoek duurt ongeveer 20-30
minuten. Het onderzoek is pijnloos en onschadelijk.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog bij het volgende
polikliniekbezoek. Als u bent opgenomen in het ziekenhuis, krijgt u de
uitslag van de zaalarts.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u van maandag
tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur bellen met polikliniek
Cardiologie van HMC op telefoonnummer 088 979 43 75.

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl

NR. H0470-NL November 2018

Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

