Hartfilmpje (elektrocardiogram / ECG)
Uw specialist/huisarts heeft voor u een hartfilmpje (elektrocardiogram/ECG) aangevraagd. Een ECG
geeft uw arts informatie over de werking van uw hart. Vaak wordt een ECG gemaakt:


als routine bij een algemeen onderzoek, bijvoorbeeld voor een operatie of voor een keuring.



als uw arts een hartafwijking bij u vermoedt.



als controle bij een vaatziekte.

Het is een onderzoek waarbij we de elektrische stroom in uw hart meten. Deze stroom wordt via
plakkers of zuignappen geregistreerd door een ECG-apparaat. De gegevens die het ECG oplevert,
beoordeelt uw arts altijd samen met de overige gegevens die van u bekend zijn.
In deze folder informeren wij u over de praktische zaken van dit onderzoek.
Dag van het onderzoek
Wat neemt u mee?


Geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).



Patiëntenkaart.

Patiëntenkaart laten maken
Voor ieder bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenkaart nodig.


Bezoekt u voor de eerste keer de polikliniek? Laat dan een patiëntenkaart maken.



Zijn uw gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u een andere huisarts heeft, omdat uw
verzekering gewijzigd is of omdat u een ander adres of telefoonnummer heeft? Dan heeft u een
nieuwe patiëntenkaart nodig. U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig (dit geldt ook voor
kinderen).

Het maken van een patiëntenkaart duurt ongeveer vijf minuten.
Waar meldt u zich?


Ziekenhuislocatie Scheper:

Polikliniek Cardiologie (straat 5)



Ziekenhuislocatie Refaja:

Functieafdeling (geel 4)



Ziekenhuislocatie Bethesda:

Afdeling Radiologie en Functieonderzoeken (route 56)

Wie voert het onderzoek uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een functielaborant.
Het onderzoek


U neemt plaats in de wachtkamer. We doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Wacht u langer
dan een kwartier? Meld dit dan aan de balie.



De functielaborant roept u uit de wachtkamer en begeleidt u naar de onderzoekkamer



U ontbloot uw borst, armen en benen (gedeeltelijk).



U neemt plaats op de onderzoeksbank



Op de borst, armen en benen plaatsen we zuignapjes die contact maken met de huid.



De zuignapjes zijn via kabels met het ECG-apparaat verbonden.



Het is belangrijk dat u nu 15 seconden stil en ontspannen blijft liggen: in deze tijd wordt het ECG
gemaakt. U voelt hier niets van.



Daarna kleedt u zich weer aan en verlaat u de onderzoekkamer.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer vijf tot tien minuten.
Wanneer krijgt u de uitslag van het onderzoek?
U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw arts (NB De hartfunctielaborant mag geen mededelingen
doen over de uitslag van het onderzoek).
Tot slot
Dit onderzoek vindt binnen Treant Zorggroep plaats op alle ziekenhuislocaties.
Heeft u nog vragen of bent u verhinderd?


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze voor/tijdens het onderzoek of
neem telefonisch contact op.



U kunt ook telefonisch contact opnemen als er gedurende het onderzoek zaken onduidelijk zijn.

Telefoonnummers
Polikliniek Cardiologie Scheper

0591 69 12 83

werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur

Afdeling Radiologie en

0528 28 62 71

werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur

0599 65 45 78

werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur

Functieonderzoeken Bethesda
Functieafdeling Refaja
Wetenschappelijk onderzoek
Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd om
hieraan mee te doen.
Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl
Wat vond u van de geleverde zorg?
www.ZorgkaartNederland.nl, een website van Patiëntenfederatie Nederland, is de grootste
ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg delen
met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste
past. Deel uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen!
TRIP 17 04072017

