ECG
(Hartfilmpje)

Uw huisarts wil meer weten over uw hartritme en over de zuurstofvoorziening in uw hartspier. Daarom
heeft hij/zij een ECG (hartfilmpje) aangevraagd bij Diagnostiek voor U. Een ECG geeft informatie over de
conditie en de werking van uw hart. We meten de elektrische stroompjes die het hart zelf afgeeft, en
zetten dit om in een aantal grafieken.
Voorbereiding
U kunt het best loszittende kleding dragen. Tijdens het onderzoek moet u uw bovenlichaam ontbloten.
Een afspraak maken
U kunt een afspraak maken voor de ECG via de afdeling Cliëntcontact, telefoonnummer: 088 – 21 41 149.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
Wat moet u meenemen?
• Het ingevulde en door u gecontroleerde aanvraagformulier
• Een geldig legitimatiebewijs
• Uw actuele medicatie-overzicht
• Informatie over het gebruik van een beta blokker (medicijn voor hart en bloeddruk)
Hoe wordt een ECG gemaakt?
In de kleedruimte kunt u uw bovenkleding uittrekken. Ook vragen we u om sieraden die u om uw pols
draagt, af te doen. Als u een panty draagt, moet u die uittrekken. Sokken en schoenen kunt u wel
aanhouden. Daarna neemt u plaats op de onderzoekstafel.
Voor het onderzoek plakken we met stikkers elektroden op uw borstkas. Met een soort klemmen
bevestigen we ook elektroden op uw polsen en enkels. Het is belangrijk dat u zich tijdens het maken van
de ECG probeert te ontspannen, en niet beweegt of praat. U voelt niets van het onderzoek. Na het
onderzoek verwijdert onze medewerker de elektroden en kunt u zich weer aankleden.
De uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek via uw eigen huisarts.
Een beperking
Heeft u een beperking, waarvan u graag wilt dat wij er rekening mee houden? Laat het ons dan even
weten.
Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers helpen u graag. U kunt de afdeling Cliëntcontact bereiken op nummer 088 -21 41 149.
Onderzoek in beeld
Op onze website vindt u een instructiefilmpje over dit onderzoek:
http://diagnostiekvooru.nl/onderzoeken/event-recording-ecg.

