DFT-test
Defibrillatie Treshold-test

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Binnenkort wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen om uw
reeds geïmplanteerde defibrillator te testen. Deze test wordt de
DFT-test genoemd (Defibrillatie Treshold-test). U heeft een afspraak
voor de test.

op: ______________ dag _______________ om ________uur.

U meldt zich op de polikliniek Cardiologie van locatie Dordwijk.
Het komt soms voor dat uw afspraak op het laatste moment niet
door kan gaan. Als er spoedgevallen zijn, proberen wij u ’s morgens
af te bellen. Een heel enkele keer lukt het niet om u tijdig af te
bellen. In dat geval hoort u pas op de polikliniek Cardiologie dat uw
afspraak niet door kan gaan.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

Testen van uw defibrillator
Met een DFT-test kan de werking van uw defibrillator worden getest.
U heeft een implanteerbare defibrillator (ICD), omdat u een verhoogde kans heeft op ernstige ritmestoornissen van uw hart. De
functies van een ICD worden altijd getest na implantatie. Ook kan
een DFT-test nodig zijn als u andere medicijnen heeft gekregen voor
uw hartritmestoornissen en bij boezemfibrilleren.
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Voor een DFT-test wordt u een dag opgenomen op de afdeling
Hartbewaking (verpleegafdeling G2-CCU) op locatie Dordwijk. De
DFT-test vindt onder narcose plaats.
Tijdens de test wordt er bij u een hartritmestoornis opgewekt. De
ICD-technicus controleert of uw ICD in werking treedt en een shock
afgeeft en daarmee de ritmestoornis stopt. Als de ICD hier niet in
slaagt, wordt dit met externe defibrillatie gedaan.

Voorbereiding
Voor de DFT-test moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf
24.00 uur de avond voor de test niet meer mag eten, drinken of
roken. Als u ‘s morgens medicijnen gebruikt kunt u deze op de dag
van de test innemen zoals u gewend bent met een glas water.
Behalve als u medicijnen gebruikt voor diabetes. U krijgt daarvoor
een schema mee op de polikliniek Cardiologie.
U neemt uw medicijnen en uw afsprakenkaart mee naar het ziekenhuis. We raden u aan een leesboek, tijdschrift of puzzelboekje mee
te nemen voor de tijd die u moet wachten.
Houdt u er rekening mee dat u na de test niet zelf met de fiets of
auto naar huis mag rijden. U kunt iemand meenemen naar het
ziekenhuis om bij u te blijven voor en na de test en om u na afloop
naar huis te brengen.

De DFT-test
Voorbereiding op de polikliniek
 Op de polikliniek wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt.
 Hierna gaat u naar de afdeling Bloedafname om bloed te laten
prikken.
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 Daarna gaat u weer terug naar de polikliniek Cardiologie. U wordt
door een medewerker naar de afdeling Hartbewaking gebracht. U
moet dan nog ongeveer een uur wachten tot de bloeduitslagen
bekend zijn.
 Als de bloeduitslag goed is, kan uw ICD getest worden. De DFTtest gebeurt aan het eind van de morgen of in het begin van de
middag. Dit hangt af van de beschikbaarheid van de artsen.

De test
 Op de afdeling Hartbewaking wordt u aangesloten aan een
monitor. Hiermee wordt uw hartritme tijdens de test vastgelegd
en voortdurend gecontroleerd. Ook uw bloeddruk wordt gemeten.
 U krijgt een operatiejasje aan. U krijgt een infuus in uw arm voor
het toedienen van medicijnen (slaapmiddelen).
 Als u een gebitsprothese draagt, moet u die voor de test uitdoen.
Ook mag u geen bril of sieraden dragen.
 De anesthesioloog brengt u onder narcose zodat u niets van de
DFT-test merkt. U krijgt tijdens de narcose een slangetje in uw
neus waarmee extra zuurstof wordt toegediend.
Na de test
Als u weer wakker bent, kan het slangetje voor de zuurstof nog in
uw neus zitten. Dit wordt zo snel mogelijk verwijderd.
Na de behandeling blijft u op de afdeling Hartbewaking totdat u goed
wakker bent. Zodra u goed wakker bent, krijgt u op deze afdeling
wat te eten en te drinken.
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Naar huis
De cardioloog overlegt met u wanneer u naar huis mag. Dit meestal
één tot twee uur na de test.
U heeft tijdens de test een slaapmiddel gekregen en mag daarom
die dag niet zelf fietsen of auto rijden.
Als u nog geen vervolgafspraak heeft voor de cardioloog en ICDtechnicus op de polikliniek Cardiologie, wordt deze met u gemaakt.
Als het nodig is, krijgt u een recept mee voor medicijnen voor uw
hart of wordt de dosering van de medicijnen die u al gebruikt
veranderd.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u bellen
naar:
Locatie Dordwijk:
 Polikliniek Cardiologie
 Afdeling Hartbewaking

(078) 652 33 60
(078) 654 14 25

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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Behandelpadapp
Download gratis onze informatieve app ‘ASZ Behandelpad’. Als u de
app opent kiest u daarna bij behandeling voor ‘Welkom bij het
Hartcentrum’. Daar vindt u onder andere alle informatie over het
hart, de onderzoeken en behandelingen, de afdelingen van ons
Hartcentrum, folders, onze cardiologen, informatie na ontslag etc.
U vindt de app in de AppStore onder de naam ‘ASZ Behandelpad
2.0’ en in de Google Play Store onder de naam ‘ASZ Behandelpad’.
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