
  

Ajmaline test 

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

 

U heeft last van hartritmestoornissen. Daarom wordt u binnenkort 

een dag opgenomen voor een test. Er wordt dan een zogeheten 

ajmaline test gedaan. In deze folder leest u hier meer over.  

 

 

Hartritmestoornissen 
 

De cardioloog heeft u uitgelegd dat u last heeft van een snel 

hartritme of geleidingsstoornissen. In een normale situatie wordt het 

hartritme geregeld door de sinusknoop. Dit is een klein elektrisch 

orgaantje, dat ligt in de wand van het hart. 

De ritmestoornissen waar u last van heeft, worden mogelijk 

veroorzaakt doordat naast de normale geleiding er een extra 

elektrische stroomgeleiding door uw hart loopt. 

 

De cardioloog wil vaststellen of het om een speciale ritmestoornis 

gaat. Dit kan met de ajmaline test worden gedaan. Bij deze test 

krijgt u via een infuus het medicijn ajmaline. Tegelijkertijd wordt er 

een Electro Cardiogram (ECG) gemaakt. 

Ajmaline is  een medicijn dat de hartslag normaal maakt en de 

snelheid waarmee het hart werkt verlaagt. 

 

 

Voorbereiding 
 

De dag van onderzoek moet u nuchter zijn. U mag dus niet ontbijten 

en drinken. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen met 

water. Heeft u diabetes, overleg dan vooraf met uw cardioloog.  

 

U mag op de dag van de test zelf geen voertuig besturen. We raden 

u daarom aan om te regelen dat iemand u na de test komt ophalen.  
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De test 
 

U meldt zich op de dag van onderzoek op de polikliniek Cardiologie 

Op locatie Dordwijk wordt u naar de afdeling Hartbewaking 

gebracht.  

 

Op de afdeling wordt u aangesloten aan de monitor en een ECG-

apparaat. Uw hartritme wordt tijdens de test geregistreerd. Ook uw 

bloeddruk wordt iedere 2 minuten gemeten. 

U kunt een operatiejasje aan krijgen als u dat wilt. Er wordt bloed bij 

u afgenomen ter controle. U krijgt een infuusnaald in uw arm om het 

medicijn Ajmaline meerdere keren te kunnen geven.  

 

De test duurt ongeveer 15 minuten. Er is een arts aanwezig die u 

meteen het resultaat van de test vertelt. Ook hoort u of het nodig is 

dat u medicijnen moet gaan gebruiken. 

 

 

Na de test 
 

U mag na de test weer eten. Nadat er een ECG  gemaakt is, mag u 

naar huis.  

Het ECG wordt een uur na de test gemaakt en door de cardioloog 

beoordeeld of het goed is. Er is al eerder met u een afspraak 

gemaakt voor een controle op de polikliniek Cardiologie. 

 

Soms kunt u tot 1 dag na de test een beetje duizelig of misselijk 

worden. Hier hoeft u niets aan te doen, dit verdwijnt vanzelf. 
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Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust naar  

de polikliniek Cardiologie of de afdeling Hartbewaking. De polikliniek 

Cardiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 

08.00 - 16.30 uur.  

 

 Polikliniek Cardiologie    (078) 652 33 60  

 Hartbewaking, locatie Dordwijk   (078) 654 14 25  

 

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de  

polikliniek Cardiologie belt u tussen 08.30 - 12.30 uur naar  

tel. (078) 652 33 60. 

 
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/ 

 

 

Behandelpadapp 
Download de gratis app ‘Patient Journey’. Accepteer de push 

notificaties en zoek bij zorginstelling naar ‘ASz Behandelpad’. 

Daarna kiest u bij behandeling voor ‘Welkom bij het Hartcentrum’ 

(onder het specialisme Cardiologie) en druk op start. 

Daar vindt u onder andere alle informatie over het hart, de 

onderzoeken en behandelingen, de afdelingen van ons 

Hartcentrum, folders, onze cardiologen en informatie na ontslag. 

 

http://www.asz.nl/foldertest/
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Albert Schweitzer ziekenhuis 

januari 2022 

pavo 0624 
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