Patiëntenvoorlichting Cardiologie
Functieonderzoeken Cardiologie (ECHO)
Echo hart
Uw cardioloog heeft u doorverwezen voor een echocardiogram.
Wat is een echocardiogram?
Een echocardiogram is een onderzoek van het hart dat wordt uitgevoerd met behulp van
ultra-geluidsgolven. Dit zijn hoogfrequente geluidsgolven die niet te horen of te voelen zijn.
Ze zijn onschadelijk voor het lichaam. Deze geluidsgolven worden door het hart
teruggekaatst (echo). Zo kunnen we informatie verkrijgen over de bewegingen en functie van
de hartspier en hartkleppen.
Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een echocardiografist. De echocardiografist vraagt u
uw bovenkleding uit te doen en bevestigt 3 plakkers op de borst zodat het hartritme
geregistreerd wordt. U gaat op uw linkerzij liggen zodat het hart beter zichtbaar wordt.
De echocardiografist houdt een klein apparaatje tegen uw borstkas aan waar gel op zit. Dit
kan wat koud aanvoelen. Vanuit verschillende richtingen wordt er naar het hart gekeken.
Tijdens het onderzoek wordt ook de bloedstroom gemeten (doppleronderzoek). Daarbij hoort
u geluiden. Het onderzoek is vrijwel pijnloos.
Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat de echocardiografist zich goed kan concentreren
en luisteren. Dat betekent dat er niet uitgebreid gesproken kan worden tijdens het
onderzoek.
Voorbereiding
Wij verzoeken u ’s morgens voordat u naar het ziekenhuis gaat om te douchen en daarbij
geen bodylotion te gebruiken. Als u het prettig vindt dat er een familielid of bekende bij het
onderzoek aanwezig is, dan is dit mogelijk maar wel altijd in overleg met de
echocardiografist.
De duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
Door verschillen in lichaamsbouw kan het zijn dat het hart echografisch moeilijk te
onderzoeken is waardoor het onderzoek iets langer duurt. Aansluitend aan het onderzoek
worden de beelden door de echocardiografist uitgewerkt zodat deze door de cardioloog
kunnen worden beoordeeld.
De uitslag
Het is niet mogelijk meteen een uitslag te krijgen. De onderzoeksresultaten worden
doorgegeven aan uw eigen cardioloog. Hij of zij is degene die u de uitslag van de
echocardiografie geeft.

Het maken van een afspraak
U kunt een echo van uw hart laten maken op drie verschillende lokaties:
Hoorn, Maelsonstraat 3, 1624 NP, poli 74 (met de trap naar de 1ste etage).
Uitsluitend op afspraak van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
U belt tijdens kantooruren naar 0229 257236 voor het maken van een afspraak.
Enkhuizen, Molenweg 9b, 1601 SR
Uitsluitend op afspraak op dinsdagen tussen 8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur.
U belt tijdens kantooruren naar 0228-312345 voor het maken van een afspraak. (Ma t/m Do)
Heerhugowaard, Middenwaard 45, 1703 SC
Uitsluitend op afspraak op maandagen tussen 8.45 – 12.00 en 13.00 – 16.00 uur.
U belt tijdens kantooruren naar 072-5753030 voor het maken van een afspraak. (Ma t/m Do)
Verhinderd
Als u niet op uw afspraak kunt komen, laat dit ons dan zo vroeg mogelijk, maar ten minste 24
uur van tevoren weten.

Als u nog vragen heeft kunt u bellen met de polikliniek cardiologie: 0229 257236.
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