Polikliniek
Sneldiagnostiek
Cardiologie

U heeft binnenkort een afspraak op de polikliniek
Sneldiagnostiek Cardiologie. 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 polikliniek Sneldiagnostiek Cardiologie
verwacht op:
om
uur.
U kunt zich melden bij:
Polikliniek Cardiologie HMC Bronovo: 1e verdieping, route 69.
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 08.30-16.30 uur op telefoonnummer 088 979 43 75.
In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat
afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Poli Sneldiagnostiek Cardiologie
De huisarts heeft u voor een afspraak verwezen naar de polikliniek
Sneldiagnostiek Cardiologie in HMC. Op deze polikliniek Sneldiagnostiek
Cardiologie krijgt u als patiënt op één dagdeel een aantal onderzoeken.
Wanneer alle onderzoeken gedaan zijn, hoort u direct van de cardioloog of
er iets aan de hand is. Hij/zij vertelt ook wat er verder gaat gebeuren.
Hier leest u hoe u zich voorbereidt op deze dag en wat de onderzoeken
(sneldiagnostiek) inhouden. Ook vindt u informatie over welke
vervolgonderzoeken er mogelijk nog plaatsvinden.
Houd er rekening mee dat u een hele ochtend of middag op de polikliniek

Sneldiagnostiek Cardiologie moet zijn. Misschien vindt u het prettig om
tijdens het bezoek een familielid of goede bekende mee te nemen. Dat kan.
Vooral bij het gesprek met de arts is het fijn als u iemand bij zich heeft.
Twee horen immers meer dan één.

Hoe verloopt uw bezoek?
Afhankelijk van uw en onze agenda wordt u uitgenodigd voor het ochtendof middagprogramma. U ondergaat een aantal onderzoeken. In grote lijnen
ziet uw programma er als volgt uit:
1. Laboratorium onderzoeken;
2. ECG-test;
3. Op indicatie van de arts, eventueel vervolgonderzoeken zoals
een fietstest, CT calciumscore, echo, holteronderzoek, X-thorax;
4. Eindgesprek met de cardioloog waarin de resultaten worden besproken.
Als het nodig is, wordt er een vervolgplan voor behandeling gemaakt.
De volgorde van de onderzoeken is afhankelijk van uw persoonlijke
situatie en kan dus per patiënt verschillen. Het is mogelijk dat u tussen de
onderzoeken door enige tijd moet wachten in één van de wachtruimtes.
In deze ruimtes zijn koffie en thee aanwezig die u naar believen mag
gebruiken. Gezien het inspannende karakter is het raadzaam om iets te
eten mee te nemen voor na de fietstest.

Voorbereiding
• Neem uw patiëntenpas en afsprakenkaart mee als u naar het ziekenhuis
komt.
• Neem een recente medicijnlijst van uw apotheek mee en eventuele
medicijnen die u zonder recept gebruikt.
• Voor het bloedonderzoek dient u nuchter te zijn! Het is belangrijk om iets
te eten en te drinken mee te nemen voor na het bloedonderzoek.
• Neemt u gemakkelijk 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.

Meenemen
Wat neemt u mee op de onderzoeksdag naar het ziekenhuis?
• Identiteitsbewijs;
• Patiëntenpas van HMC
• Afspraakbevestiging;
• Lijst van medicijnen die u gebruikt;
• Gemakkelijke kleding in verband met de fietstest (zie uitleg over de
onderzoeken).

Melden
Bent u nog niet ingeschreven in het ziekenhuis of zijn uw gegevens
gewijzigd? Meldt u dan bij binnenkomst in het ziekenhuis bij de
inschrijfbalie in de centrale hal met uw identiteitsbewijs. Trek hier 15
minuten voor uit (gezien de wachttijd).
Daarna gaat u naar de polikliniek Cardiologie en meldt u zich aan de balie.
Hier bevindt zich de polikliniek Sneldiagnostiek Cardiologie. Zorg, gezien
de planning van de onderzoeken, dat u op tijd bent.

Waar vinden de onderzoeken plaats?
U begint het dagdeel op de polikliniek Sneldiagnostiek Cardiologie. Eén van
de medewerkers roept u in de wachtkamer op voor het eerste onderzoek.
Deze medewerker/assistente van de polikliniek vertelt u welk onderzoek u
het eerst heeft. Vaak begint de dag met bloedonderzoek of een ECG.
De volgorde van de onderzoeken kan verschillen. Vanuit de wachtkamer
wordt u opgeroepen voor verder onderzoek en het gesprek met de
cardioloog. De assistent en de arts vertellen u steeds wat er gaat gebeuren.
U kunt hen ook vragen stellen, vooraf en na afloop.

Uitleg over de onderzoeken
Bloedprikken
Bij de afdeling bloedafname (op de 2e etage, route 86) levert u het
laboratoriumformulier in dat u heeft gekregen, bij u poli-afspraak. Indien u
geen formulier heeft ontvangen, hoeft u geen bloed te laten prikken.

De laboratoriummedewerker neemt één of twee buisjes bloed bij u af.
Het is erg belangrijk dat u nuchter bent voor het onderzoek.
Hartfilmpje
Een hartfilmpje wordt ook wel ECG (elektrocardiogram) genoemd. Dit
onderzoek registreert de werking van het hart. Tijdens het onderzoek
ontbloot u uw bovenlichaam en gaat u rustig op een onderzoeksbank
liggen. De functielaborant plaatst meetelektroden op uw borst. Met
behulp van een meetapparaat wordt de elektrische werking van uw hart
geregistreerd. Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten.
Fietsproef
Bij een fietsproef (ook wel ergometrie genoemd) wordt gekeken naar het
functioneren van uw hart tijdens inspanning. Een hartfunctie laborant(e),
die de apparatuur bedient, is tijdens het gehele onderzoek aanwezig.
Het onderzoek duurt dertig minuten. Als u het prettig vindt, kunt u een
korte broek of sportieve kleding meenemen.
U neemt plaats op een hometrainer en de laborant sluit u op de apparatuur
aan. De laborant plakt een aantal elektroden (rubberen dopjes) op uw
borst en rug, nadat zo nodig borsthaar is weggeschoren. Ook krijgt u een
bloeddrukband om uw arm.
Als alles aangesloten is, begint u te fietsen. Na enkele minuten voert de
laborant de belasting op, zodat u zich meer moet inspannen. Dit blijft zich
herhalen.
De laborant controleert tijdens het hele onderzoek uw hartactiviteit en
bloeddruk.
Het is belangrijk dat u niet plotseling stopt met fietsen. Als u moe bent
of klachten krijgt, meldt u dit dan aan de laborant. Hij of zij laat u weten
wanneer er voldoende gegevens beschikbaar zijn, waarna u kunt stoppen
met fietsen.
Ook tijdens het uitrusten worden uw hartritme en bloeddruk geregistreerd.
Helaas kan om veiligheidsredenen familie niet bij dit onderzoek aanwezig
zijn.

Thoraxfoto
Een thoraxfoto wordt ook wel ‘longfoto’ genoemd. Het is een röntgenfoto
van de borstkas waarmee wordt gekeken of er afwijkingen aan het hart of
de longen zijn. Gewoonlijk worden er twee overzichtsfoto’s van de borstkas
gemaakt: één waarbij de röntgenstralen van achteren naar voren door de
borstkas gaan en één waarbij de röntgenstralen zijwaarts door de borstkas
gaan.
Het onderzoek is pijnloos. U wordt gevraagd uw bovenkleren uit te doen
en metalen sieraden af te doen. Deze kunnen namelijk het beeld verstoren.
Om duidelijke foto’s te krijgen, moet u diep inademen en uw adem even
inhouden. De laborant geeft aan wanneer uw eer mag doorademen,
24-uurs Holteronderzoek
Een holterregistratie is een onderzoek waarbij onderzocht wordt hoe uw
hartritme zich over langere periode gedraagt. Met behulp van een klein
kastje wordt gedurende 24 uur het hartritme geregistreerd. Omdat de
holter uw hartslag onafgebroken vastlegt, kunnen onregelmatigheden in
het hartritme worden opgespoord.
Er worden elektrodes met behulp van plakkers op uw lichaam geplakt.
Daarnaast krijgt u een klein kastje mee ter grootte van een mobiele
telefoon. U draagt dit kastje 24 uur met zich mee. Het kastje registreert het
hartritme. In een dagboek houdt u bij wat u die 24 uur gedaan heeft en of
u eventueel klachten heeft ervaren. Naar aanleiding van uw dagboek kan
de cardioloog zien wat de oorzaak van deze klachten is geweest. Met de
holter mag u niet zwemmen, douchen of in bad gaan. Mocht er een plakker
of snoer losraken, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk herstellen.
Vergeet dit niet in uw dagboek te vermelden. Na 24 uur mag u het kastje
uitschakelen en de plakkers van uw lichaam verwijderen. Daarna mag u het
kastje met de draden en het dagboek inleveren in het centrum.

Echocardiografie
Echocardiografie is een veilige en onschadelijke manier om uw hart in
beeld te brengen. Zo kan de werking van de hartkamers en hartkleppen
bijvoorbeeld worden onderzocht. Een echo werkt met geluidsgolven.
Voordat het onderzoek plaatsvindt, zal de laborant u vragen uw bovenlijf
te ontbloten. Er worden een aantal ECG-stickers op uw borst geplakt.
Hierdoor kan uw hartritme worden gemeten. Daarna kunt u voor het
onderzoek op de behandeltafel gaan liggen. De echo laborant zal u vragen
op de linkerzij te gaan liggen. In deze houding kan uw hart beter in beeld
worden gebracht. Er wordt wat gel op uw borstkas gedaan, waardoor de
zender gemakkelijker over uw borstkas kan schuiven. U voelt een druk daar
waar de zender wordt geplaatst.
De duur van het onderzoek is 15-30 minuten.
CT calciumscore
Een CT(computertomografie)-scan is een onderzoek waarbij met gebruik
van röntgenstralen dwarsdoorsnede worden gemaakt van het lichaamsdeel
dat onderzocht moet worden. Bij u wordt met deze scan het kalkgehalte
uitgedrukt in een zogenaamde calciumscore. Hoe hoger de calciumscore,
hoe meer kans u als patiënt hebt op vernauwingen van de kransslagaderen
(coronairen). De CT bestaat uit een soort grote witte kast met een ronde
opening waar u tijdens het onderzoek doorheen schuift.
Eén aandachtspunt: Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent,
moet u dit melden. Dit onderzoek stellen wij dan liever uit.
Tijdens het onderzoek wordt u aangesloten op een ECG-apparaat, zodat
de laborant het ritme van uw hart en het aantal hartslagen per minuut kan
zien.
Wanneer uw hart voldoende tot rust is gekomen, wordt u in de opening
van het CT-apparaat geschoven. Daarna vragen wij u een aantal keer om
in te ademen en de adem vast te houden. Tijdens de beweging van de
röntgentafel worden de foto’s gemaakt en moet u zo stil mogelijk blijven
liggen. Het onderzoek duurt ongeveer 10-15 minuten.

Gesprek cardioloog
Na de onderzoeken heeft u een gesprek met de cardioloog of
arts-assistent. In dit gesprek bevraagt hij/zij u over uw specifieke klachten.
Ook bespreekt de cardioloog met u de uitslagen van de onderzoeken.

Mogelijke vervolgonderzoeken
Het is mogelijk dat er aan de hand van de onderzoeken besloten wordt om
vervolgonderzoek te doen. Dit kan per patiënt verschillen. Indien nodig
zal de poli-assistente na het gesprek met de cardioloog hiervoor een
afspraak maken. Ook ontvangt u van haar een voorlichtingsfolder over het
vervolgonderzoek.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten,
dan staat de behandelend arts u graag te woord. Het kan handig zijn om
uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook kunt u telefonisch contact
opnemen met de Polikliniek Cardiologie HMC via 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
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