PATIËNTEN
INFORMATIE
Slokdarm
echocardiogram (TEE)

Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor
een echocardiogram via de slokdarm. Een andere
benaming daarvoor is een Trans Oesopgagaal
Echocardiogram (TEE).
Wat is een echocardiogram via de slokdarm?
Bij een echocardiogram via de slokdarm kijkt de
arts met een flexibele slang (de fiberscoop) via de
slokdarm naar uw hart, de hartkamers en de werking
van de hartkleppen. Deze methode maakt gebruik
van echogeluid (ultrasound).
Waarom een echocardiogram via de slokdarm?
Bij sommige mensen zijn delen van het hart moeilijk
te bereiken met een standaard echocardiogram. Het
lukt dan niet om een bepaald gedeelte van het hart
goed zichtbaar te maken.
Omdat uw cardioloog moet beschikken over
betrouwbare metingen, kiest hij in dit geval voor een
echo van het hart via uw slokdarm.
Dit onderzoek vindt plaats op de Hartfunctie afdeling,
bouwdeel J, verdieping 1. Nadat u zich heeft
aangemeld bij de balie van deze afdeling, kunt u
plaatsnemen in de wachtkamer en wordt u door de
functielaborante opgehaald.

Belangrijk
Het is belangrijk dat u 6 uur voor het begin van het
onderzoek niets meer drinkt of eet.
Gebruikt u medicijnen, dan kunt u deze normaal
innemen met een slokje water.
Wat gebeurt er voor en tijdens het onderzoek?
Vooraf krijgt u een bijtring tussen uw tanden. Op
deze manier heeft u meer steun en kunt u niet per
ongeluk op de kwetsbare slang bijten.
Als u een kunstgebit draagt vragen wij u dit uit te
doen.
U ligt bij dit onderzoek op uw linker- of rechterzijde.
U krijgt 3 electrodeplakkers op de borst of rug om uw
hartslag te registreren.
Gelieve geen olie of bodylotion te gebruiken,
deodorant mag wel.
De arts schuift de flexibele slang via uw mond in
uw slokdarm. Een instrument aan het einde van de
slang zendt geluidsgolven uit. Daardoor krijgen we
het hart zichtbaar op beeld. Deze beelden worden
vastgelegd.
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Het inbrengen van de slang verloopt makkelijker
als u de slang als het ware probeert weg te
slikken. U kunt op dat moment last hebben van
kokhalsneigingen en een benauwd gevoel.
Het is erg belangrijk dat u rustig doorademt via de
neus en ontspant.
Tijdens het meten van de bloedstroomsnelheid
hoort u geluid.
Het onderzoek duurt gemiddeld 15 tot 30 minuten.
U kunt na het onderzoek een wat geirriteerde keel
hebben.
Mocht u vlak voor het onderzoek erg verkouden zijn
en niet of moeilijk door uw neus kunnen ademen,
dan kunt u het beste contact opnemen met de
functieafdeling.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw arts
op de polikliniek.
Als u in het ziekenhuis ligt, komt de arts bij u langs
om de uitslag te bespreken.
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Tot slot
Indien u op de dag van behandeling/onderzoek
ziek/grieperig bent, wordt het afgeraden de
behandeling/onderzoek te ondergaan.
Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben, kunt u deze stellen aan de
hartfunctielaborante of contact opnemen met de
polikliniek Cardiologie. Bereikbaar op werkdagen
van 08.00 uur tot 16.30 uur via (010)291 22 50.
Wij verzoeken u indien u verhinderd bent, dit
minimaal 1 werkdag van tevoren aan de polikliniek
Cardiologie te melden.

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de
Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de
informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties
understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can
translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü
size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki
sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym
folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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