Cardiologie

Echo kinderhart

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Deze folder is bedoeld voor kinderen die voor een hartecho komen. Als de
dokter een hartgeruis hoort, wil hij weten hoe dat komt. Met een echo kun je
soms zien waardoor dit geruis komt.

Echo

Met een echo-apparaat kunnen de dokters aan de binnenkant van je lichaam
kijken, bijvoorbeeld naar jouw hart.
Dit gaat zo:
Je gaat op de onderzoekbank liggen, op je rug of op je zij. Je hart zit in je
borst. Daarom moet die bloot zijn voor het onderzoek. De dokter of laborant
zit naast je voor een soort computer. Aan die computer zit een dikke draad
met daaraan een apparaatje met een ronde kop. Je krijgt dan een beetje gel
op je borst. Deze gel voelt wat koud en nat aan, net als gewone gel die je in
je haar smeert. De dokter of laborant gaat dan met het apparaatje op de plek
waar de gel zit en beweegt ermee heen en weer. Dit doet geen pijn. Dit kietelt
een beetje.

Hoe werkt een echo?

Een echo werkt met geluid. Er worden piepjes, uitgezonden die niet te horen
zijn. Deze geluiden worden teruggekaatst door het hart. De computer zet
deze gegevens om in een bewegend plaatje van je hart. Op de computer zie
je dan van alles verschijnen. Waarschijnlijk snap je er niet veel van, maar de
dokter en de laborant gelukkig wel!

Wat valt er allemaal te zien?

Met een echo zien wij het kloppen van je hart, de werking van de kleppen
en eventuele afwijkingen. Een echo maakt ook de bloedstroom zichtbaar en
hoorbaar.
Het is wel belangrijk om stil te blijven liggen, dan kunnen wij alles goed zien.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Als het klaar is, veegt de dokter of
laborant met een papieren handdoekje de gel weer weg. Je vader of moeder
mag gewoon bij je blijven zitten.
Als jij of je ouders nog vragen hebben, kun je op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur bellen met de polikliniek Kindergeneeskunde.
Telefoonnummer: (0515) 48 89 85.
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