Cardiologie

Elektrocardiogram
Maken van een hartfilmpje
Inleiding
Uw behandelend arts heeft in overleg met u besloten een elektrocardiogram (ECG)
te laten maken. U heeft hier al uitleg over gehad. In deze folder kunt u alles nalezen.
Waarom een elektrocardiogram
Een elektrocardiogram is het meest eenvoudige onderzoek dat u bij een cardioloog
kunt ondergaan en tevens het eerste onderzoek dat u ondergaat als u hartklachten
heeft of wordt opgenomen in het ziekenhuis.
Wat is een elektrocardiogram
Een elektrocardiogram is een hartfilm, waarbij de elektrische activiteit (hartritme) van
uw hart wordt geregistreerd.

Het onderzoek
Voorbereiding
U ontbloot uw bovenlichaam en neemt plaats op een onderzoeksbed. U krijgt zes
zuignapjes op uw borst geplaatst. Ook worden bandjes om uw polsen en enkels
geplaatst die wat koud kunnen aanvoelen. De spray die wordt gebruikt zorgt voor
een goede elektrische geleiding.
Het onderzoek
Als de voorbereidingen achter de rug zijn, blijft u een paar minuten stil liggen en
probeert u zich zoveel mogelijk te ontspannen. In de periode dat u stil op bed ligt,
registreert het E.C.G.-apparaat uw hartritme.
Deze registratie wordt vertaald in een hartfilmpje, dat direct op een beeldscherm
zichtbaar is en geprint kan worden. Uit deze papieren weergave van de elektrische
activiteit van uw hart kan uw behandelend cardioloog veel informatie afleiden.
Tijdsduur
Het onderzoek duurt 5-7 minuten. Is het hartfilmpje gemaakt, dan mag u zich
aankleden en naar huis of naar uw volgende afspraak gaan.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u op een later tijdstip van uw eigen cardioloog of
behandelend arts.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
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
internet: www.viecuri.nl
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