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Ergometrisch onderzoek 

Cardiologie Functieafdeling, route 1.3
Telefoon (050) 524 5395

Algemeen
 
•   Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 

identiteitsbewijs mee.
•   Bent u verhinderd, neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met 

de Cardiologie Functieafdeling.

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een 
ergometrisch onderzoek. Het doel van dit onderzoek is de registratie van uw 
hartactiviteit, inspanningsvermogen, zuurstofvoorziening naar het hart en uw 
bloeddruk. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt. Het is bedoeld als 
aanvulling op de mondelinge informatie van de specialist.

Voorbereiding

•   Gebruik op de dag van het onderzoek na het douchen of baden geen 
bodylotion of olie vanwege het plaatsen van elektroden op uw borst.

•  Het is verstandig om van tevoren normaal te eten.
•  Het is aan te raden om voor de fi etstest comfortabele, ruimzittende kleding te 

dragen of mee te nemen. U kunt ook sportkleding dragen tijdens het fi etsen.
•  Geef aan de laborant uw lengte en gewicht door.
•  Het is voor het onderzoek van belang dat u een lijstje meeneemt met medicatie 

die u gebruikt. Vermeld vooraf of u van uw behandelend arts voor de fi etstest 
met een bepaald medicijn moest stoppen voor de fi etstest.

•  Als uw bloeddruk om medische redenen niet aan uw rechterarm gemeten kan 
worden, geef dit dan door aan de laborant.



2   Martini Ziekenhuis

Onderzoek

Bij het onderzoek is een arts of cardioconsulent en een laborant aanwezig. Vooraf
ontbloot u uw bovenlichaam. Uw huid wordt licht geschuurd met een schuur-
papiertje. Daarna worden op uw borst en rug elektroden geplaatst. Om uw 
rechterarm krijgt u een bloeddrukmanchet. Terwijl u op een hometrainer 
fi etst, wordt uw hartactiviteit geregistreerd. Hier voelt u niets van. Ook wordt 
uw bloeddruk regelmatig gemeten. U fi etst volgens een vast protocol, waarbij 
de hometrainer steeds zwaarder wordt ingesteld. U blijft de hele test op een 
constant tempo fi etsen. Het onderzoek wijst uit welke mate van inspanning u 
kunt verrichten en hoe uw hart en bloeddruk daarop reageren. Als het fi etsen te 
zwaar wordt of wanneer de arts of consulent het onderzoek stopt, moet u een 
minuut lang uitfi etsen met een lichte weerstand. Daarna worden nog minimaal 
twee minuten controles uitgevoerd.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 20 minuten In enkele gevallen duurt het 
langer. Er worden dan ter controle extra elektrocardiogrammen (ECG’s) gemaakt, 
er vinden extra bloeddrukmetingen plaats, of er wordt overleg gepleegd met de 
cardioloog.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u zich opfrissen en op eigen gelegenheid naar huis gaan. 
Het ergometrisch onderzoek kent geen schadelijke bijwerkingen.

Uitslag

Het ergometrisch onderzoek wijst uit welke mate van inspanning u kunt verrichten 
en hoe uw hart en bloeddruk daarop reageren. Als u een vervolgafspraak heeft bij 
de specialist, dan bespreekt die met u de uitslag van het onderzoek. Heeft u geen 
vervolgafspraak bij de specialist, dan krijgt u de uitslag van uw huisarts. Hiervoor 
maakt u zelf een afspraak.
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Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat het onderzoek naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk 
is. U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de 
ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze 
website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen 
tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de Cardiologie Functieafdeling, 
tel. (050) 524 5395. 
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Ruimte voor eigen aantekeningen





Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033
9700 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl

3
1

9
3

1
0

0
3

-2
0

1
2


