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Sotalol en het controle
hartfilmpje (ECG)

Als u deze folder leest heeft u van de arts het medicijn Sotalol 

voorgeschreven gekregen.

Wat is Sotalol en waarom heeft u het gekregen?
Sotalol vertraagt de hartslag en probeert het ritme goed te krijgen. 

Het wordt bij boezemfibrilleren en bij andere hartritmestoornissen 

voorgeschreven.

Zeldzame bijwerking
Een van de zeldzame bijwerkingen van Sotalol is dat een geleidingstijd 

zichtbaar kan veranderen. Dit kan weer een andere hartritmestoornis 

veroorzaken. De specialist controleert u hierop door middel van 

een controle hartfilmpje. Overleg met uw arts, als u merkt dat 

uw klachten verergeren.



PATIËNTENINFORMATIE

Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11, E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

05233-N
L, 11 juni 2019

Het controle hartfilmpje (ECG) na het ontvangen van Sotalol
Zoals vermeld kunnen door het medicijn Sotalol de klachten toenemen 

doordat het invloed heeft op bepaalde geleidingstijden van de hartspier. 

Om dit te controleren is in samenspraak met u en de arts een controle 

hartfilmpje afgesproken één tot maximaal twee weken na het starten van het 

medicijn.

Waar wordt het controle hartfilmpje (ECG) gemaakt?
Het controle hartfilmpje wordt gemaakt in het Maasstad Ziekenhuis op de 

hartfunctieafdeling, bouwdeel J, verdieping 1. U meldt zich daar aan de 

balie, waar u wordt aangemeld door de doktersassistent. Na het aanmelden 

wordt u binnengeroepen door een hartfunctielaborant die het hartfilmpje 

maakt. Na het maken van het controle hartfilmpje mag u weer naar huis.

Wanneer volgt de uitslag van het controle hartfilmpje (ECG)?
U wordt dezelfde dag of één dag later gebeld voor de uitslag van het 

controle hartfilmpje. Dit gebeurt niet door uw eigen cardioloog maar door 

een verpleegkundig specialist die het hartfilmpje beoordeelt.

Wat als mijn hartfilmpje (ECG) afwijkt?
Bij een afwijkend hartfilmpje door het medicijn Sotalol wordt de eigen 

cardioloog hierover geïnformeerd. Op advies van de cardioloog en 

in samenspraak met u wordt de behandeling aangepast. De nieuwe 

behandeling wordt ook beoordeeld door middel van een hartfilmpje.

Wat als mijn hartfilmpje (ECG) normaal is?
Bij een normale uitslag van het hartfilmpje blijft u doorgaan met het gebruik 

van het medicijn Sotalol.


