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Echocardiografi sch onderzoek vanuit de slokdarm

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 te voren contact op met 
de Cardiologie Functieafdeling.

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gekregen voor een 
echocardiografi sch onderzoek vanuit de slokdarm. Hierbij bekijkt de cardioloog 
via een slang in uw slokdarm de werking van uw hart. Een zendertje/ontvangertje 
aan een buigzame slang brengt delen van uw hart in beeld op een beeldscherm.

In deze folder kunt u lezen hoe het onderzoek verloopt en welke voorbereidingen 
u moet treff en. Het is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie van de 
specialist.

Voorbereiding

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u de avond voor het 
onderzoek vanaf middernacht (24.00 uur) niets meer mag eten en drinken. Uw 
medicijnen mag u wel innemen met een klein slokje water. Vindt het onderzoek
‘s middags plaats, dan kunt u ‘s morgens vóór 8.00 uur nog licht ontbijten.

Onderzoek

U gaat op de onderzoekstafel zitten. Als u een kunstgebit heeft en/of andere 
elementen die u kunt verwijderen, doet u deze voor het onderzoek uit. De 
laborant verdooft uw keel met een spray, zodat u de slang gemakkelijker kunt 
doorslikken. Daarna gaat u op uw linkerzijde liggen. 
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De cardioloog brengt de slang in uw mond en verzoekt u een slikbeweging 
te maken. Dit geeft een vervelend gevoel in uw keel. Vervolgens brengt de 
cardioloog de slang voorzichtig in de slokdarm. Tijdens het onderzoek kunt u 
normaal doorademen, omdat de slang in de slokdarm zit en niet in de luchtpijp. 
Om overtollig speeksel op te vangen ligt er een doekje onder uw hoofd.

Tijdsduur

Het ‘kijken’ met de slang duurt ca. 10 minuten. Het complete onderzoek duurt 
ongeveer 20-30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u op eigen gelegenheid naar huis. U mag na afl oop het 
eerste halfuur niets eten en drinken, omdat de keel is verdoofd. Daarna kunt u 
proberen wat water door te slikken. Lukt dit, dan kunt u weer normaal eten en 
drinken.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts of van uw huisarts.

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
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Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033
9700 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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