Hartfilmpje
ECG
Deze folder geeft u informatie over een hartfilmpje (ECG). Het is goed u te realiseren
dat uw situatie anders kan zijn dan beschreven.
Uw behandelend arts heeft een elektrocardiogram (ECG) aangevraagd. Een ECG wordt ook wel een hartfilmpje
genoemd.
Beter beeld krijgen
Een elektrocardiogram wordt gemaakt om een beter beeld te krijgen van de hartactiviteit, ritmestoornissen,
zuurstofgebrek van de hartspier en andere afwijkingen.
Voorbereiding onderzoek
U mag op de dag van het onderzoek geen bodylotion, crème of iets vergelijkbaars op uw huid aanbrengen. U moet voor
het onderzoek uw bovenlichaam ontkleden, trekt u daarom makkelijke kleding aan.
Dag van het onderzoek
Op de dag van het onderzoek meldt u zich aan bij de receptie van het ziekenhuis of bij de aanmeldzuilen, een
medewerker kan u verder de route wijzen. Zodra u bent aangekomen op de functieafdeling Cardiologie kunt u
plaatsnemen in de wachtkamer. De hartfunctielaborant zal u oproepen voor het onderzoek.
Verloop onderzoek
De laborant vraagt u uw bovenlichaam te ontbloten. Daarna gaat u op uw rug op de onderzoektafel liggen.





U krijgt op de borstkast een vloeistof gespoten die voor een goede geleiding zorgt. Daarna worden er zuignappen
geplaatst: 6 op de borst, 2 op de armen en 2 op de heupen.
Als de voorbereidingen klaar zijn, blijft u een paar minuten stil en ontspannen liggen. In de periode dat u stil op de
onderzoekstafel ligt registreert het ecg-apparaat uw hartritme.
In combinatie met dit onderzoek wordt u gewogen en zal de laborant uw bloeddruk meten.

Tijdsduur onderzoek
Het onderzoek duurt in totaal vijf minuten.
Uitslag onderzoek
De laborant geeft u geen uitslag van het onderzoek. U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts of
cardioloog.
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Contact Afspraakcentrale
Mocht u op de dag van uw afspraak verhinderd zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Afspraakcentrale
via telefoonnummer 088 125 00 00.
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