Stress echo-cardiografie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw behandelend specialist heeft met u een stress-echo afgesproken.
Dit onderzoek wordt door twee echo-laboranten uitgevoerd en daarna
door de cardioloog beoordeeld.
Een stress-echocardiografie is een onderzoek waarbij gebruik wordt
gemaakt van ultra-geluidsgolven. De echo's van deze geluidsgolven worden
weer opgevangen, en vertaald in beelden.
Bij de stress-echo wordt de hartslag versneld om te onderzoeken of er
stoornissen optreden in de wandbeweging van het hart. Om de hartslag te
kunnen versnellen, wordt een infuus aangebracht. In het infuus zit een
medicijn waar het hart sneller van gaat kloppen.
In deze folder kunt u lezen hoe het onderzoek in zijn werk gaat en waar u
aan moet denken.

Voorbereiding
Uw behandelend cardioloog geeft precies aan welke medicijnen u
niet meer moet gebruiken. In de meeste gevallen moet u twee
dagen van te voren stoppen met de volgende medicijnen:
De zogenaamde Beta-blokkers
Calcium-antagonisten
(langwerkende) Nitraten
Indien u niet precies meer weet met welke medicijnen u moet
stoppen, neem dan contact met de afdeling hartfunctie,
(0318) 43 53 61.

Dag van het onderzoek
Het onderzoek wordt afgenomen op de afdeling hartbewaking/eerste harthulp
(EHH), vleugel A, tweede verdieping, bestemming 58. Wilt u zich melden bij
de balie van de eerste harthulp?
Het onderzoek
U wordt opgehaald uit de wachtkamer door de verpleegkundige. De
verpleegkundige brengt een infuusnaald in. Het onderzoek zal door 2 echolaboranten worden uitgevoerd. Er wordt een ECG (electrocardiogram)
gemaakt, bloeddruk gemeten en echobeelden gemaakt. Daarna wordt u
aangesloten aan de infuuspomp.
Tijdens het onderzoek worden er opnieuw echobeelden gemaakt, bloedruk
gemeten en ECG’s gemaakt. De infuuspomp wordt pas stilgezet op het
moment dat het hart snel genoeg klopt.
De hartslag die bereikt moet worden is afhankelijk van uw leeftijd.
Als u tijdens het onderzoek klachten krijgt, wilt u deze dan melden.
Bijvoorbeeld pijn of druk op de borst of rillingen.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Na het onderzoek kunt u rustig
bijkomen, u krijgt wat te drinken aangeboden door de verpleegkundige.
Daarna kunt u weer naar huis.

Uitslag
De resultaten van het onderzoek worden bekend gemaakt tijdens uw
volgende afspraak met uw behandelend specialist op de polikliniek, of op de
verpleegafdeling, als u opgenomen bent.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u die dan gerust
aan de echo-laborant die bij het onderzoek aanwezig is.
U kunt ook op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur bellen naar de
afdeling hartfunctie, (0318) 43 53 61.
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