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Elektrocardiogram 
(ECG)



Met deze folder wil het Maassstad Ziekenhuis u 

informeren over het elektrocardiogram (ECG), ook 

wel een hartfilmpje genoemd. Het is belangrijk dat u 

deze informatie goed doorleest.

Doel van het onderzoek
Een ECG geeft de elektrische signalen van het hart 

weer in een grafiek. Hierdoor krijgt uw arts informatie 

over de activiteit van het hart.

Voorbereiding
Het is handig als u makkelijk zittende kleding aantrekt 

naar het onderzoek. Alle bovenkleding moet namelijk 

uit voor het onderzoek.

U mag geen bodylotion of olie gebruiken voor het 

onderzoek.

Bij het onderzoek is het mogelijk dat het borsthaar 

geschoren moet worden. U mag dit ook zelf thuis 

doen.

Wat neemt u mee?
Neem bij elke afspraak het volgende mee:

• Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, 

rijbewijs, identiteistkaart (ID-kaart) of 

vreemdelingendocument).

• Een Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Dit is 

een overzicht met alle medicijnen die u gebruikt. 

Als u thuis medicijnen gebruikt is het voor uw 

artsen belangrijk te weten welke medicijnen dit 

zijn. Vraag daarom uw eigen apotheek om een 



AMO voor u uit te printen.

• Uw verzekeringsgegevens.

Kijk voor meer informatie op www.

maasstadziekenhuis.nl/afspraak.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling 

Cardiologie onderzoek. Deze afdeling bevindt zich in 

bouwdeel J, verdieping 1.

U meldt zich aan de balie Cardiologie onderzoek. 

Vervolgens neemt u plaats in de aangewezen 

wachtkamer. De hartfunctielaborant komt u vanzelf 

ophalen.

Wanneer u aan de beurt bent, zal de 

hartfunctielaborant u vragen om uw bovenlichaam 

bloot te maken. Daarna gaat u op de 

onderzoeksbank liggen. Op de armen, de borst en 

onderaan de buik wordt er koude spray gespoten. 

Op deze plekken worden 10 elektroden geplaatst 

doormiddel van een zuigsysteem.

Dit zijn de elektroden die de elektrische signalen 

van het hart zullen meten. Het is belangrijk dat u stil 

en ontspannen blijft liggen. Aan het einde van het 

filmpje laten alle elektroden automatisch los.

U krijgt een doekje voor het afdrogen en dan kunt u 

zich weer aankleden.

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en is 

http://www.maasstadziekenhuis.nl/afspraak
http://www.maasstadziekenhuis.nl/afspraak
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geheel pijnloos.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek bespreekt uw arts op 

het eerst volgende polikliniek bezoek met u. 

Verhinderd of ziek?
Bent u op de dag van onderzoek ziek/grieperig dan 

raden wij het af om het onderzoek te doen. Neemt 

u zo snel mogelijk contact op met de polikliniek 

Cardiologie via (010) 291 22 50.

Bent u verhinderd? Meldt dit zo snel mogelijk, 

minimaal 1 werkdag te voren, bij de polikliniek 

Cardiologie via (010) 291 22 50.

Vragen
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met 

polikliniek Cardiologie. U kunt de polikliniek 

Cardiologie van maandag tot en met vrijdag van 

08.00 tot 16.30 uur bereiken via (010) 291 22 50.
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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.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

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

05541-N
L, 3 aug

ustus 2022


