Inspanningsonderzoek
op een fiets
(Cardiologie)

Binnenkort komt u naar HMC voor een inspanningsonderzoek
op een fiets, ook wel fietsproef of ergometrie genoemd. In deze
folder leest u meer over het onderzoek.
Het ergometrie-onderzoek moet uitwijzen hoe uw hart zich
houdt als u zich flink inspant. Daarom is het de bedoeling dat u
tijdens het onderzoek toewerkt naar een maximale inspanning.

Uw afspraak
Op de dag van het onderzoek kunt u zich melden bij:
• HMC Antoniushove: 1e verdieping, polikliniek Cardiologie;
• HMC Bronovo; 1e verdieping, route 69, polikliniek Cardiologie;
• HMC Westeinde; 1e verdieping, balie Functieonderzoeken.

Voorbereiding thuis
• Zorg dat u wat hebt gegeten en gedronken. Warm eten voor de test wordt
afgeraden.
• Wanneer u regelmatig een longinhalator gebruikt, inhaleer dan een uur
voor het onderzoek. U presteert daardoor beter tijdens het onderzoek.
• U kunt het beste tijdens het onderzoek gemakkelijk zittende (sport-)
kleding en goed zittende schoenen dragen.
• Verwijder als dat mogelijk is graag vooraf thuis eventueel borsthaar.

Het onderzoek
U neemt plaats op de fiets. De laborant bevestigt een bloeddrukband om
de arm voor metingen tijdens de inspanning. Om een hartfilmpje te kunnen
maken, bevestigt de laborant elektrodes op uw borst en rug. Vervolgens
mag u gaan fietsen. Elke minuut wordt de weerstand van de fiets verhoogd.
Uw bloeddruk en hartslag worden gedurende de inspanning gecontroleerd.
Een zo volledig mogelijke inspanning is nodig om een goed beeld te krijgen
van uw lichamelijke conditie. Stop niet zonder overleg met de laborant.
Na de inspanning wordt de weerstand van de fiets verlaagd en moet u nog
een paar minuten uitfietsen. Ook hierbij worden uw hartslag en bloeddruk
geregistreerd.
Na het onderzoek kunt u zich eventueel opfrissen. Handdoeken en
washandjes zijn aanwezig.

Let op:
• Geef het aan als u zwaarder dan 160 kg bent. Het onderzoek kan dan niet
doorgaan.
• Geef het aan wanneer u tijdens het fietsen klachten krijgt of zich niet
lekker voelt.

Duur
Het onderzoek duurt 30 minuten. Dit is inclusief aansluiten en omkleden.
De test zelf bestaat uit vijf tot tien minuten inspanning en vier à vijf
minuten rustig uitfietsen en herstellen.

De uitslag
De uitslag krijgt u van uw cardioloog op de polikliniek. Als u bent
opgenomen in het ziekenhuis, krijgt u de uitslag van de zaalarts.

Verhinderd
Bent u verhinderd, bijvoorbeeld door ziekte, bel dan tijdig naar de
polikliniek Cardiologie op telefoonnummer 088 979 43 75 (maandag tot
vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur).

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel u deze dan gerust aan
de laborant die de apparatuur aansluit. Ook kunt u bellen met de polikliniek
Cardiologie, op telefoonnummer 088 979 43 75 (maandag tot vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur).
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