Slokdarmechocardiografie
Contact

U mag het eerste uur na het onderzoek niet eten en
drinken. De keelverdoving moet namelijk volledig
uitgewerkt zijn om verslikking te vermijden.

Kunt u een afspraak niet nakomen? Meld dit dan tijdig aan
de raadpleging cardiologie.

Nadien kan u best eerst wat water drinken en als dit
probleemloos gaat, mag u weer normaal eten en drinken.

Belangrijk voor
niet-gehospitaliseerde patiënten

Hebt u nog bijkomende vragen? Aarzel dan niet om de
verpleegkundige of arts te contacteren.
Raadpleging cardiologie
Echocardiografie

03 821 35 38
03 821 36 68

Indien u tijdens het onderzoek een kalmeringsmiddel
toegediend krijgt, mag u gedurende de rest van de dag
niet autorijden of toestellen bedienen. Het is bijgevolg
verplicht u te laten ophalen en begeleiden.

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.
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Na het onderzoek

Informatiebrochure patiënten

Beste patiënt,
Welkom op de dienst cardiologie van het Uza. Deze
brochure biedt wat meer informatie over een echografie
langs de slokdarm (slokdarmechocardiografie).
We proberen u een zo volledig mogelijk beeld te geven
van het onderzoek. Hebt u na het lezen van de brochure
nog vragen, dan kunt u steeds terecht bij uw arts of
verpleegkundige.

Doel van dit onderzoek
Met een slokdarmechocardiografie kunnen we de
verschillende structuren van het hart beter zien dan met
een uitwendige (transthoracale) echografie. Sommige
hartproblemen kunnen we alleen op deze wijze opsporen.
Het gaat ondermeer om het opsporen van aandoeningen
aan het hart, de hartkleppen of bloedvaten.

De techniek
Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, brengt de arts
een endoscoop (een plooibaar buisje met aan het uiteinde
een echoapparaatje) in de slokdarm. Omdat het hart juist
vóór de slokdarm ligt, kan het zeer nauwkeurig in beeld
gebracht worden. Dit gebeurt door middel van ultrageluidsgolven (echo).

Voorbereiding

Verloop van het onderzoek

• Nuchter
Het is van het grootste belang 6 uur voor het onderzoek
nuchter te zijn, d.w.z. niet eten en niet drinken.
− Bij een onderzoek dat ’s morgens plaatsheeft:
nuchter blijven vanaf middernacht.
− Bij een onderzoek dat in de namiddag plaatsheeft:
een licht ontbijt vóór 8 uur en daarna nuchter blijven.

De dag van het onderzoek biedt u zich nuchter aan op de
raadpleging cardiologie.

Patiënten met suikerziekte moeten vooraf met hun arts
overleggen over het nemen van de medicijnen.
• Tandprothesen
Alle losse prothesen moeten uit de mond verwijderd
worden vóór het begin van het onderzoek. Dit is om te
vermijden dat zij tijdens het onderzoek loskomen en
problemen veroorzaken.

Voor het onderzoek wordt een infuus via een ader in de
arm geplaatst. Dit is nodig om eventueel geneesmiddelen
te kunnen toedienen.
Er worden elektroden op de borst gekleefd om het hartritme te kunnen volgen. Bloeddruk en zuurstofgehalte
worden eveneens gevolgd.
Vervolgens wordt uw keel met een spray verdoofd.
Tijdens het onderzoek kunt u normaal ademen.
Zo nodig kan een kalmeringsmiddel toegediend worden.
Het onderzoek zelf duurt 10 à 20 minuten.

• Slikstoornissen
Indien u slikstoornissen of een slokdarmletsel hebt,
of geopereerd bent aan de slokdarm of de keel dan
moet u dit vóór het onderzoek melden aan de behandelende arts.
Als u in het verleden bij een dergelijk onderzoek
problemen hebt ondervonden, breng ons dan hiervan
op de hoogte.
• Allergie
Indien u allergisch bent voor plaatselijke verdovingsmiddelen, kalmeermiddelen en latex, gelieve dit dan
vooraf te melden.

Uw behandelende arts ontvangt de uitslag van het
onderzoek.

