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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bevestigen wij uw afspraak op .....................................
om ......................... uur, bij dr. .................................. , cardioloog.
U kunt zich op de dag van de afspraak melden bij balie 46 (Interne
Geneeskunde) op de eerste etage. Graag uw stickers (voorheen
ponsplaatje) meenemen.
Inleiding
U heeft een afspraak gemaakt voor de combinatie afspraak “Pijn op
de borst”. Dit betekent dat u op één dag een aantal onderzoeken
ondergaat. Daarna heeft u een afspraak bij de cardioloog.
De cardioloog stelt vragen over uw klachten, voert lichamelijk
onderzoek uit en geeft de uitslagen van de onderzoeken. Het
ECG na inspanning volgt na het consult. Vervolgens bespreekt
de cardioloog de uitslagen van het inspannings-ECG. In deze
folder wordt informatie gegeven over de onderzoeken die bij deze
combinatie afspraak horen.
De onderzoeken worden onder andere gedaan op het laboratorium,
de röntgenafdeling en de functie afdeling.
U moet er rekening mee houden dat de totale duur in het ziekenhuis
ongeveer drie uur zal zijn. Als u na het lezen van deze folder nog
vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de assistente van de
polikliniek, tel.0251- 265666.
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Het traject
Hieronder staat het traject aangegeven en de daarbij behorende
tijdstippen waarop u verwacht wordt.
Laboratorium…………………………………………………
Thoraxfoto……………………………………………………
E.C.G………………………………………………………….
Consult cardioloog…………………………………………..
Fietsergometer……………………………………………….
Consult cardioloog……………………………………………
De onderzoeken
Bij de polikliniek (balie 46, eerste etage) ontvangt u een
aanvraagformulier voor het laboratorium en de röntgenafdeling.
Daarna gaat u met deze formulieren achtereen volgens naar:
Het laboratorium (balie 40, eerste etage)
Hier wordt bloed afgenomen. Wilt u een flesje ochtendurine
meenemen?
Afdeling radiologie (balie 60, tweede etage)
Hier wordt een thoraxfoto gemaakt. Aan het begin van het
onderzoek zal de laborant u vertellen hoe het onderzoek gaat
en heeft u ook de gelegenheid om uw vragen te stellen. Wilt u
eventuele zwangerschap voor het onderzoek aan de afdeling
radiologie melden!
Na deze onderzoeken gaat u weer terug naar de polikliniek. Daar
wordt een ECG gemaakt.
Polikliniek (balie 46, eerste etage)
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Het E.C.G.
Een E.C.G. (elektrocardiogram) is een hartfilmpje. De ruimte
waar de E.C.G.’s gemaakt worden is no. 53. Een E.C.G. is een
momentopname. Daarom wordt het vooraf aan het bezoek aan de
cardioloog gemaakt. Een E.C.G. geeft de elektrische hartactiviteit
van het hart weer op papier. Voor dit onderzoek ontbloot u uw
bovenlichaam De E.C.G. laborante verbindt u met het E.C.G.
apparaat d.m.v. vier elektroden aan de armen en benen en zes
elektroden op de borst. Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten.
Na het ECG voert de cardioloog anamnese en lichamelijk
onderzoek uit en bespreekt met u de resultaten van het
laboratorium, de thoraxfoto en het ECG. Daarna gaat u de fietsproef
doen.
Het E.C.G na inspanning, “fietsergometer”
Een fietsproef wordt uitgevoerd om te kijken of er veranderingen
optreden in uw E.C.G. tijdens inspanning of dat uw klachten
optreden bij inspanning. Tijdens het fietsen bent u aangesloten
met een E.C.G toestel. Er wordt tijdens het fietsen regelmatig een
E.C.G. gemaakt. Tevens is er monitor bewaking. Het onderzoek
wordt gedaan door een functielaborante en een arts. Voor het
onderzoek legt de laborante uit hoeveel en hoe hard u gaat fietsen.
’s Zomers kan de temperatuur in de kamer nogal oplopen, daarom
is het handig een korte broek mee te nemen. Na de fietsproef
bespreekt de cardioloog met u de resultaten van alle onderzoeken.
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