Cardiologie

TEE
Echocardiografie via de slokdarm
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Uw krijgt een echocardiografie via de slokdarm. Uw arts heeft u uitgelegd
waarom dit onderzoek bij u gedaan wordt.
Als u problemen hebt met het doorslikken van voedsel moet u telefonisch
contact opnemen met de polikliniek Cardiologie. Zie voor de contactgegevens
onderaan deze folder.
Dit onderzoek is gepland op:
datum:……………dag………............20….....
tijd:………...uur
U kunt zich melden bij de polikliniek Cardiologie (route 9).

Doel

U krijgt een echo via de slokdarm als een gewone echo te weinig informatie
oplevert. Doordat de slokdarm en het hart tegen elkaar aan liggen, kunnen de
dieper gelegen gedeelten van uw hart in beeld worden gebracht.

Voorbereiding

Het onderzoek kan alleen gedaan worden als uw maag leeg is. Vanaf minimaal
6 uren vóór het onderzoek mag u niets eten of drinken, ook geen water.
U mag uw medicijnen wel innemen met een slokje water. Een enkele keer
is het nodig dat u lichte slaapmedicijnen (een roesje) via een infuus krijgt
tijdens het onderzoek. Zorgt u er dan voor dat iemand u begeleidt naar het
ziekenhuis of dat u met het openbaar vervoer of met een taxi naar huis kunt
gaan.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de polikliniek Cardiologie. De
verpleegkundige brengt u naar de onderzoeksruimte. Voordat het onderzoek
begint, verdooft een hartfunctielaborant uw keel met een spray. Als u een
gebitsprothese hebt, wordt u verzocht deze uit te doen. Nu wordt voorzichtig,
terwijl u slikt, een flexibele slang (de echoscoop) in uw slokdarm gebracht.
Deze echoscoop heeft een dikte van ongeveer 1 centimeter.
Bij het maken van de echo-opnames kan de echoscoop in verschillende
posities gedraaid worden. Dit kan een kriebelend gevoel geven.

U hoeft zich geen zorgen te maken over benauwdheid. Omdat de ademweg
vrij blijft, kunt u gewoon blijven ademen.
Het inbrengen en verwijderen van de slang kan braakneigingen geven.
Dit kunt u proberen te onderdrukken door te zuchten en door uw neus te
ademen.
In sommige gevallen is het nodig om voor het onderzoek een infuusnaald in
een ader van uw arm in te brengen. Hierdoor wordt een kleine hoeveelheid
vloeistof toegediend. Dit om een eventueel defect in het tussenschot van uw
hart aan te tonen.
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. U kunt na het onderzoek weer
naar huis. Als u een roesje hebt gehad, gaat u een korte tijd (minimaal 1 tot 2
uur) naar de verpleegafdeling Cardiologie voordat u weer naar huis mag.

Na het onderzoek

In verband met de verdoving van uw keel is het belangrijk dat u het eerste uur
na het onderzoek niets eet of drinkt. Zo voorkomt u dat u zich verslikt.
Uw keel kan nog een dag gevoelig blijven.

Risico’s

Er is een zeer kleine kans op voorbijgaande hartritmestoornissen. Ook is er
een kleine kans op beschadiging van uw slokdarm.

De uitslag

U krijgt direct na het onderzoek van de cardioloog de voorlopige uitslag te
horen. Het kan ook zijn dat u een afspraak meekrijgt voor de uitslag bij uw
eigen behandelend cardioloog.

Hebt u vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact
opnemen met de polikliniek Cardiologie. De polikliniek is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 80.
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