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Cardiologie / Hartfunctie 
 

Echocardiogram met fysiologisch zout 
 

Echo van het hart 
 

Inleiding 
 
U heeft een afspraak gemaakt op de afdeling Hartfunctie voor een echocardiogram 
met fysiologisch zout. 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 echocardiogram met fysiologisch zout? 
Een echocardiogram met fysiologisch zout is in principe hetzelfde als een standaard 
echocardiogram (TTE), alleen dienen we hierbij via een infuusnaald in uw arm ook 
fysiologisch zout toe. Uw cardioloog heeft u al de nodige informatie gegeven. Hier 
kunt u het allemaal rustig nalezen. 
 
Waarom een echocardiogram met fysiologisch zout? 
Met dit onderzoek komen wij te weten of er een abnormale verbinding is tussen de 
linker en rechter harthelft, waardoor er een gedeeltelijk niet-normale bloedstroom is 
in het hart. Dit wordt ook wel shunt genoemd. Een abnormale verbinding kan 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van een ‘gaatje’ in het tussenschot van de hartboezems. 
Om dit goed in beeld te brengen brengt de cardioloog een kleine hoeveelheid 
fysiologisch zout, vermengd met uw eigen bloed, en een minimale hoeveelheid lucht 
in. Hierdoor ontstaan bubbels die alleen van de rechter naar de linker harthelft 
kunnen komen via een abnormale verbinding. Als deze bubbels in de linker harthelft 
zichtbaar worden, betekent dit dus dat er een abnormale verbinding tussen de twee 
harthelften bestaat. 
 
Wat is fysiologisch zout? 
Fysiologisch zout is een oplossing van 0,9% natriumchloride. Dit is een oplossing van 
9 gram keukenzout in 1 liter water. Tijdens het onderzoek wordt maximaal 20 ml 
fysiologisch zout gebruikt. Fysiologisch zout is ongevaarlijk. 
 
 

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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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 fysiologisch zout via de infuusnaald toedienen. 

 net voordat het fysiologisch zout wordt ingespoten zal de cardioloog u vragen om 
hard te persen gedurende een paar seconden om vervolgens de adem los te 
laten. Luister goed naar de instructies van de cardioloog. 

 
Het onderzoek duurt ongeveer 20-30 minuten. 
 
Na het onderzoek 
Nadat het onderzoek is afgerond wordt de infuusnaald verwijderd en mag u direct 
naar huis. 
 
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. 
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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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