PATIËNTEN
INFORMATIE
Dobutamine stress echocardiografie

Door middel van deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u enige uitleg
geven over het onderzoek dat u binnenkort ondergaat. Wij adviseren u deze
informatie zorgvuldig te lezen.
Doel van dit onderzoek
Het aantonen of uitsluiten van zuurstofgebrek van het hart met echografie.
Door middel van het medicijn dobutamine wordt de hartslag en pompkracht
van het hart verhoogd. Op deze manier bootsen we de inspanning na.
Voorbereiding
Van uw cardioloog heeft u gehoord of u wel of niet moet stoppen met
bepaalde medicijnen. Het geniet de voorkeur om voor het
onderzoek te eten. Het lichaam moet immers een inspanning
leveren, al is het nagebootst.

PATIËNTENINFORMATIE

Wat gaat er gebeuren
Net als bij een gewone echo vragen wij u het bovenlichaam te ontbloten.
Eerst wordt er een rust echo gemaakt. Daarna krijgt u plakkers opgeplakt
voor een ECG (elektrocardiogram). Er wordt een infuus geprikt om het
medicijn te kunnen toedienen en u krijgt een bloeddrukmeter om.
Op vaste tijdstippen wordt er een echo gemaakt, een ECG uitgedraaid en
de bloeddruk gemeten. Als er voldoende informatie is verkregen, wordt het
toedienen van het medicijn gestopt. Wanneer uw hartslag en bloeddruk
genormaliseerd zijn, mag u de echokamer verlaten. Dit wordt bepaald door
de laborante. Indien u tijdens het onderzoek klachten krijgt, moet u dit
melden aan de laborante.
Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u direct naar huis. U kunt ook gewoon autorijden of
gebruik maken van het openbaar vervoer.
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw cardioloog bij het
eerstvolgende polikliniekbezoek.
Tot slot
Wij verzoeken u bij een poliklinische afspraak indien u verhinderd bent, dit
24 uur van tevoren aan ons te melden op de polikliniek waar het onderzoek
is afgesproken. Het onderzoek vindt plaats op de voor u aangekruiste
polikliniek.
Indien u nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen aan de arts of
verpleegkundige van de verpleegafdeling of de polikliniek.
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De poliklinieken zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 17.00 uur.
☐☐ Echocardiografie, (010) 291 23 30
☐☐ Polikliniek Cardiologie (010) 291 22 50

