
  

Slokdarm-
echocardiogram  

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

U heeft een afspraak voor een slokdarm-echocardiogram. In deze 

folder leest u hier meer over.   

 

 

Doel van het onderzoek  
 

Bij een slokdarm-echocardiogram wordt het functioneren van uw 

hartspier en hartkleppen bekeken. Dit wordt gedaan met behulp van 

ultrageluid.  

 

Er wordt een slokdarm-echocardiogram gedaan als een echo-

cardiogram vanaf de borst niet genoeg informatie geeft om een 

goede diagnose te kunnen stellen. Ook kunnen er tijdens een 

slokdarm-echocardiogram speciale metingen gedaan worden. 

 

Beleving 

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten 

aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling 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.  

 

 

Voorbereidingen 
 

 U moet nuchter zijn voor dit onderzoek. Dat betekent dat u 4 uur 

voor het onderzoek niet meer mag eten en drinken. Het is 

belangrijk dat uw maag helemaal leeg is. Anders kan het 

onderzoek niet gedaan worden. 

 Tenzij uw arts anders vermeld heeft, mag u wel uw medicijnen 

innemen zoals u gewend bent. 
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 Als u medicijnen gebruikt, dan moet u een actueel medicijn-

overzicht meenemen en aan de verpleegkundige geven op de 

afdeling Dagbehandeling/AZA. 

 Tijdens het onderzoek ligt u op uw zij. Daarom raden we u aan 

om makkelijk zittende of soepele kleding aan te trekken. 

 Als u tijdens het onderzoek een roesje krijgt, mag u na de 

behandeling niet zelf aan het verkeer deelnemen, ook in verband 

met wettelijke regels (Wegenverkeerswet artikel 8.1). Regelt u 

daarom vooraf vervoer naar huis. 

 

 

Opname op afdeling Dagbehandeling 
 

U wordt 45 minuten voor het onderzoek opgenomen op de afdeling 

Dagbehandeling. Op deze afdeling houdt de verpleegkundige een 

opnamegesprek met u. Ook zal zij uw bloeddruk en hartslag meten. 

Daarnaast brengt de verpleegkundige een infuusnaaldje bij u in.  

 

Op de afdeling Dagbehandeling/AZA mag er één bezoeker bij u zijn. 

 

Als u een kunstgebit heeft, moet u deze voor het onderzoek uit 

doen.  

 

 

Het onderzoek  
 

Voor het onderzoek wordt u met het bed naar de afdeling 

Hartfunctie gebracht. Op locatie Zwijndrecht blijft u op de AZA. Daar 

krijgt u via het infuusnaaldje, als dat nodig is voor het onderzoek, 

een roesje toegediend. Daarna brengt de arts via uw mond een 

soepele slang in uw slokdarm in.  

Om te voorkomen dat uw tanden de slang beschadigen, krijgt u 

tijdens het onderzoek een mondstukje tussen uw tanden. 
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In de slang zit een zendertje dat geluidsgolven uitzendt en weer 

opvangt. De terugkomende geluidsgolven worden omgezet in 

beelden. De bouw van het hart wordt zo zichtbaar gemaakt op een 

beeldscherm.  

 

Tijdens het onderzoek vertelt de arts en/of verpleegkundige u  

steeds wat er gaat gebeuren. 

Het onderzoek duurt, inclusief de voorbereiding, ongeveer  

10 - 20 minuten. 

 

 

Na het onderzoek  
 

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de afdeling Dag-

behandeling en op locatie Zwijndrecht op de AZA. 

U ligt hier een korte tijd en er worden verschillende controles 

gedaan. 

 

 Als u een roesje heeft gekregen, worden uw bloeddruk, hartslag 

en soms ook het zuurstofgehalte (saturatie) een paar keer 

gemeten.  

 

Het is belangrijk dat u eerst goed wakker wordt. Dit kan wel  

1½ uur duren. Daarna kunt u beginnen met wat te eten en 

drinken. Als de controles goed zijn, mag u daarna naar huis. 

 

 Als u geen roesje heeft gekregen, krijgt u op de afdeling direct 

wat te eten en te drinken. Als uw bloeddruk en hartslag goed zijn, 

mag u naar huis. Dit is meestal na ongeveer een half uur. 

 

De cardioloog vertelt u tijdens uw eerstvolgende afspraak op de 

polikliniek Cardiologie de uitslag van het onderzoek. 
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Tot slot 
 

Bent u verhinderd? Bel ons dan uiterlijk 24 uur van tevoren. Dit kan 

van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur naar de polikliniek 

Cardiologie, tel. (078) 652 33 60. 

 

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

van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur. We 

beantwoorden uw vragen graag. 

 Locatie Dordwijk 

Functieafdeling Cardiologie  (078) 652 33 46  

 Locatie Zwijndrecht  

Functieafdeling Cardiologie   (078) 654 11 12 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asz.nl/foldertest/
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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, informatie na ontslag etc. 
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