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Cardiologie / Hartfunctie 
 

Echocardiogram met contrast 
 

Echo van het hart 
 

Inleiding 
 

U heeft een afspraak op de afdeling Hartfunctie voor een echocardiogram met 
contrast (Luminity).  Hier leest u alle informatie die voor u van belang is. Het 
onderzoek vindt plaats op de locatie Venlo, afdeling Hartfunctie, route 84. 
 

Wat is een contrastechocardiogram? 
Een echocardiogram met contrast is in principe hetzelfde als een standaard 
echocardiogram (TTE), alleen dienen we hierbij via een infuusnaald in uw arm ook 
een contrastmiddel (Luminity) toe. Door dit contrastmiddel kunnen we het hart nog 
beter afbeelden. 
 

Waarom een echocardiogram met contrast? 
Er zijn twee belangrijke redenen voor het verrichten van een echocardiogram met 
contrast, namelijk:  

 soms kunnen we met een standaard echocardiogram (TTE) de linker hartkamer 
niet goed genoeg afbeelden om nauwkeurig de functie te bepalen. Een 
echocardiogram met contrast met Luminity zorgt ervoor dat we dit beter kunnen. 
Vooral wanneer een nauwkeurige bepaling van uw linker hartkamer functie zeer 
belangrijk is voor uw behandeling (bijvoorbeeld bij de vraag of er wel of niet een 
ICD geïmplanteerd moet worden), kan besloten worden een echocardiogram met 
contrast te verrichten; 

 het kan zijn dat de cardioloog twijfelt over de aanwezigheid van een bloedstolsel 
in uw linkerhartkamer. Een echocardiogram met contrast kan hier duidelijkheid 
over geven. 

 

Uw cardioloog zal de reden voor het verrichten van dit onderzoek met u bespreken. 
 

Wat is een contrastmiddel (Luminity)? 
Luminity is een vloeistof, melkwit van kleur, die miljoenen kleine gasbelletjes bevat. 
Deze kunnen geen kwaad. Ze dienen als een reflector van de geluidsgolven en 
verbeteren daardoor het echobeeld. 

Het onderzoek 
 

Voorbereiding 
Er is geen specifieke voorbereiding nodig. U kunt gewoon eten en drinken. Gebruikt 
u medicijnen, dan kunt u deze normaal innemen. 
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Wanneer mag het onderzoek niet plaatsvinden? 
Het onderzoek mag niet plaatsvinden bij: 

 een bekende overgevoeligheid voor Luminity; 

 een bekende zwangerschap en/of vrouwen die borstvoeding geven. 
 

Indien een ernstige longaandoening (COPD Gold 4 of longziekten waarvoor 
zuurstoftoediening nodig is) of hartfalen heeft dient de cardioloog de voor- en 
nadelen van het onderzoek goed af te wegen. De cardioloog beslist in overleg met u 
of het onderzoek wel of niet uitgevoerd wordt. 
 

Het onderzoek 
U moet het bovenlichaam volledig ontbloten en op uw rug op de onderzoeksbank 
gaan liggen. De volgende stappen worden uitgevoerd. 

 de echocardiografist controleert uw patiëntengegevens en sluit u aan op het 
echosysteem; 

 de echocardiografist of cardioloog brengt een infuusnaald in; 

 er wordt een echocardiogram gemaakt. Tijdens het echocardiogram zal een 
cardioloog het contrastmiddel (Luminity) via de infuusnaald toedienen. 

 

Het onderzoek duurt ongeveer 20-30 minuten. 
 

Na het onderzoek 
Nadat het onderzoek is afgerond moet u nog 15 minuten in de wachtkamer 
plaatsnemen, de infuusnaald blijft dan nog in uw arm zitten. Als u na 15 minuten 
geen belangrijke bijwerkingen ervaart zal de infuusnaald verwijderd worden en mag u 
naar huis.  
In het geval van belangrijke bijwerkingen kan het nodig zijn dat u gedurende een 
langere periode geobserveerd moet worden. Deze observatie zal plaatsvinden op de 
eerste harthulp (EHH). 
 
De uitslag 
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend cardioloog tijdens de 
eerstvolgende poliklinische afspraak of telefonisch consult afhankelijk van wat er met 
u is afgesproken. 
 
Zijn er bijwerkingen en/of risico’s? 
Er is onderzoek gedaan naar de veiligheid van Luminity. Uit meerdere onderzoeken 
is gebleken dat het gebruik van Luminity veilig is. 
Als er bijwerkingen optreden zijn deze vaak mild (bijvoorbeeld hoofdpijn, opvliegers, 
misselijkheid, smaakverandering, onbehaaglijk gevoel op de borst) en verdwijnen 
meestal binnen 15 minuten.  
In zeldzame gevallen treden andere bijwerkingen op, zoals: 

 rugpijn (bij 1 op de 100 mensen), verdwijnt meestal vanzelf binnen 30 minuten. 

 belangrijke allergische reacties (bij 5-15 op de 100.000 mensen) is uiterst 
zeldzaam. Als dit optreedt kan het nodig zijn u kortdurend ter observatie op te 
nemen. 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie  nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens 
het eerstvolgende bezoek of contact opnemen met de polikliniek. 
 

 
 

Polikliniek Cardiologie 
 

Locatie Venlo
  

routenummer 61
  

 (077) 320 56 04 

Locatie Venray routenummer 18 
 

 (0478) 52 24 38 
 

 
 
   
      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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