Slokdarmechocardiografie

Uw arts heeft voor u een slokdarm-echocardiografie
afgesproken (TEE = transesophageale echo). Dit is een
onderzoek van het hart via de slokdarm. Tijdens dit onderzoek
wordt er gebruikgemaakt van een endoscoop 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: 3e verdieping, afdeling Emma, route 34
☐ 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 43 75. In uw plaats kan dan
een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken
worden in rekening gebracht.

Meenemen
Neem uw HMC-patiëntenpas en afsprakenkaart mee naar het ziekenhuis.

Nuchter
U moet minstens vier uur voor het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat
u vanaf vier uur voor het onderzoek niets meer mag eten of drinken. Vindt
het onderzoek in de ochtend plaats, dan kunt u het best vanaf middernacht
niet meer eten of drinken. Wanneer het onderzoek ‘s middags plaatsvindt,
mag u een licht ontbijt zoals een kopje thee met een beschuitje gebruiken
voor 08.00 uur ‘s ochtends. Daarna mag u niet meer eten of drinken.

Medicatie
Heeft u diabetes waarvoor u tabletten gebruikt? Dan mag u de tabletten
pas innemen als u na het onderzoek gaat eten en drinken. Als u insuline
spuit, moet u dit vertellen aan de cardioloog. Het onderzoek zal dan zo
vroeg mogelijk plaatsvinden. U mag de insuline spuiten als u weer mag eten
en drinken. Neem uw insuline en wat te eten mee.
Alle overige medicijnen mogen wel op de gebruikelijke tijd ingenomen
worden met een slokje water.

Slikklachten
Bij het onderzoek wordt er via uw mond en keel een endoscoop ingebracht
die u moet doorslikken. Als u slikklachten heeft (gehad), zeg dat dan voor
het onderzoek tegen de arts.

Het onderzoek
Een cardioloog en een laborant voeren het onderzoek uit. Het onderzoek is
niet pijnlijk, maar kan als belastend worden ervaren. Het onderzoek duurt
inclusief voorbereiding ongeveer 30 minuten.
Tijdens de voorbereiding wordt door middel van een knijpertje op de vinger
het zuurstofgehalte in uw bloed gemeten. Vervolgens wordt uw bloeddruk
gemeten. Een eventuele tandprothese wordt verwijderd. De keel wordt
plaatselijk verdoofd met een spray. De keelverdoving zorgt ervoor dat het
inbrengen van de endoscoop niet pijnlijk is.
Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij en krijgt u een bijtring tussen
de tanden. De endoscoop wordt door de bijtring via de mond en de keel in
de slokdarm gebracht. Uw luchtwegen blijven vrij en u kunt rustig door de
neus ademen.

Na het onderzoek
Omdat uw keel verdoofd is geweest, bestaat na het onderzoek het risico
op verslikken. U mag daarom pas een uur na het onderzoek weer beginnen
met drinken, na een proefslokje met koud water.
Als u een slaapmiddel heeft gehad, mag u na het onderzoek geen voertuig
(auto, fiets, brommer, enzovoorts) besturen. Het is verstandig dat u zich
door iemand laat begeleiden die u ook kan thuisbrengen.

Complicaties
Complicaties komen heel zelden voor. Mocht u echter na afloop ernstige
maagpijn of koorts krijgen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
huisarts of met de Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis.
De Spoedeisende Hulp is bereikbaar via telefoonnummer 088 979 44 45
(HMC Bronovo) of 088 979 23 80 (HMC Westeinde).

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.
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