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Uw arts heeft een dobutamine stress echo voor u aangevraagd. In deze folder
leest u hierover meer.

Doel

Met een dobutamine stress echo kan een eventuele afwijking aan de
wandbeweging van uw hart worden vastgesteld. Bij dit onderzoek wordt uw
hart opgejaagd door toediening van het medicijn dobutamine. Hiermee wordt
inspanning nagebootst.

Voorbereiding

Vanaf 2 uren vóór het onderzoek mag u niets meer eten en drinken. Het kan
zijn dat bepaalde medicijnen gestopt moeten worden. Dit wordt door de
cardioloog met u besproken.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afdeling Cardiologie. De
verpleegkundige brengt u naar de onderzoeksafdeling. Daar wordt een
infuusnaald bij u ingebracht en neemt u plaats op een onderzoeksbank.
Via het infuus wordt geleidelijk dobutamine in uw bloedbaan gebracht.
Hierbij wordt verschillende keren een echo van uw hart gemaakt. Uw
hartritme en bloeddruk worden tijdens het onderzoek bewaakt. Zodra
voldoende gegevens zijn verzameld, wordt de toediening van het medicijn
gestopt. Uw hartritme wordt dan weer rustiger.
Door het toedienen van dobutamine gaat uw hart sneller kloppen. Hierdoor
kunt u klachten krijgen zoals een gevoel van warmte, misselijkheid en zweten
of zelfs pijn op de borst. Het is belangrijk dat u deze klachten meldt. Als het
infuus wordt gestopt, zullen de klachten snel weer verdwijnen.
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Als het medicijn is uitgewerkt,
mag u vrij snel weer naar huis. U mag weer autorijden, maar wij adviseren u
om iemand mee te nemen die u naar huis brengt.

Risico’s

Er is een kleine kans op het ontstaan van hartkloppingen. Meestal verdwijnen
deze na het stoppen van het toedienen van de dobutamine.

Uitslag

Als dit mogelijk is, geeft de cardioloog die het onderzoek uitvoert u direct na
het onderzoek een voorlopige uitslag.
De definitieve uitslag bespreekt uw behandelend cardioloog met u. Hiervoor
hebt u een afspraak bij de polikliniek.

Tenslotte

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, verzoeken wij u die
vóór het onderzoek te stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de
polikliniek Cardiologie. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 8:30 en 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 80.
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