Pijn op de
borstpolikliniek

U heeft binnenkort een afspraak op de Pijn op de
borstpolikliniek. Hier zult u enkele onderzoeken ondergaan. Na
afloop van de onderzoeken krijgt u direct de uitslagen van de
cardioloog. In deze folder vindt u informatie over wat u kunt
verwachten bij uw afspraak.

Uw afspraak
U wordt op de Pijn op de borstpolikliniek verwacht op:

________________________________ om _________________________ uur
op de polikliniek Cardiologie.
U kunt zich melden bij:
☐ HMC Antoniushove: 1e verdieping polikliniek Cardiologie
☐ HMC Westeinde:
1e verdieping polikliniek Cardiologie
Houdt u er rekening mee dat de afspraak ongeveer een dagdeel duurt.
Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het Afsprakencentrum om uw afspraak
af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 24 45.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat
afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Voorbereiding
• Neem uw HMC-patiëntenpas en afsprakenkaart mee als u naar het
ziekenhuis komt.
• Wilt u een recente medicijnlijst van uw apotheek meenemen en eventuele
medicijnen die u zonder recept gebruikt?
• Het is belangrijk om iets te eten en te drinken mee te nemen voor na het
bloedprikken.

• Neemt u gemakkelijke zittende kleding (bijvoorbeeld een sportbroek) en
goed sluitende sport- of wandelschoenen mee voor de fietsproef.
• U kunt bijvoorbeeld iets te lezen meenemen voor de momenten dat u
tussendoor moet wachten.

De afspraken
In de brief die u heeft gekregen, staat vermeld wanneer u welk onderzoek
moet doen en waar u zich kunt melden.
Bloedprikken
Als u bloed gaat prikken, moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf
24.00 uur niets meer mag eten of drinken.
In HMC Antoniushove moet u zich melden bij de bloedafname op de
begane grond. In HMC Westeinde gaat u naar de begane grond en volgt
het bordje CITO Lab West. U hoeft zich niet te melden. Uw bloed wordt
onder andere onderzocht op cholesterol en diabetes. De uitslag van het
bloed krijgt u van de cardioloog als alle onderzoeken zijn gedaan. Na het
bloedprikken mag u weer eten en drinken.
Een hartfilmpje (ECG) maken
Voordat u de afspraak heeft bij de cardioloog, wordt er een filmpje van
uw hart gemaakt. Het hartfilmpje registreert de elektrische activiteit van
uw hart. Voor het onderzoek wordt u gevraagd uw bovenkleding uit te
doen. U gaat liggen op een onderzoeksbank. De doktersassistente brengt
wat koude vloeistof aan op uw borst, armen en benen en sluit daarna de
elektroden aan. Dan wordt u gevraagd om zoveel mogelijk te ontspannen
en kan de assistente het filmpje maken. U voelt hier niets van. Verder wordt
uw lengte en buikomvang gemeten en wordt u gewogen. Uw bloeddruk
wordt ook gemeten. Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.
Afspraak bij de cardioloog
U heeft een gesprek met de cardioloog waarin uw klachten worden
besproken. De cardioloog zal naar uw hart luisteren met een stethoscoop.
Het hartfilmpje dat is gemaakt, zal de cardioloog ook bekijken.

De fietsproef
Dit is een test waarbij gekeken wordt hoe het hart reageert bij inspanning.
Het is belangrijk dat u voor de fietsproef heeft gegeten, omdat u zich
tijdens het onderzoek extra moet inspannen. Voor het onderzoek wordt
u gevraagd uw bovenkleding uit te doen. De hartfunctielaborant brengt
daarna elektroden op uw borst aan. Deze elektroden zijn verbonden met
een ECG-apparaat. Het apparaat registreert continu of er veranderingen in
het hartritme zijn. Verder wordt uw bloeddruk gemeten. Iedere minuut moet
u zich zwaarder inspannen. Daarvoor wordt de fiets zwaarder gezet. Na de
inspanning moet u rustig uitfietsen.
Als u tijdens het onderzoek klachten krijgt of de inspanning te zwaar
voor u is, kunt u dit doorgeven aan de laborant. Het onderzoek en de
voorbereiding duren in totaal 30 minuten. De inspanning op de fiets duurt
ongeveer tien minuten.
Afspraak bij de cardioloog
Als u weer naar de cardioloog gaat, wordt de uitslag van het bloed en de
fietsproef met u besproken. Mocht het zijn dat de cardioloog het nodig
vindt om andere onderzoeken voor u af te spreken, dan hoort u dat in dit
gesprek.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u van maandag
tot en met vrijdag tijdens kantooruren bellen met het Afsprakencentrum,
telefoonnummer 088 979 24 45. U wordt dan doorverbonden met de
polikliniek Cardiologie.
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