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Cardiologie 
 

Ergometrie 
 

Inspanningstest door fietstest 
 
Inleiding 
Uw behandelend arts heeft met u afgesproken dat u een ergometrie (fietstest) krijgt. 
Door deze test, krijgt de cardioloog een nauwkeurig beeld van uw hartritme 
gedurende inspanning. Uw arts heeft u al verteld hoe dit onderzoek in zijn werk gaat. 
In deze folder kunt u het nog eens rustig nalezen. 
 

Wat is een ergometrie ? 
Een ergometrie, ook wel fietstest genoemd, is een inspanningstest. Hierbij wordt een 
cardiogram van uw hart gemaakt tijdens inspanning (fietsen).  
Deze inspanningstest wordt ook wel,  fietsergometrie of 
inspanningselectrocardiogram genoemd. 
 

Waarom vindt een ergometrie plaats? 
Een inspanningstest geeft informatie over het hart tijdens een inspanning op een 
fiets. Het doel van de test is na te gaan hoe het hart reageert bij inspanning en hoe 
het hart zich herstelt tijdens het uitrusten.. 
 

Melden 
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de betreffende locatie bij de balie. 
 

Locatie Venlo Locatie Venray 
Balie Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH) 
routenummer 84, laag 2 
Cardiofysiologisch onderzoek 

Polikliniek Cardiologie 
Routenummer 18 

 

 

Voorbereiding 
 

Het is raadzaam om gemakkelijke kleding en schoenen te dragen tijdens de test. 
Voor en na de fietstest kunt u zich omkleden. Voor de fietstest vraagt de laborant u 
om het bovenlichaam vrij te maken. Vrouwen mogen hun BH aanhouden. 
U kunt het beste voor het onderzoek iets eten, zodat u niet misselijk van de honger 
wordt.  
 

Medicijnen 
Als u voor de test bepaalde medicijnen niet mag innemen, heeft de cardioloog dit met 
u besproken. Anders kunt u uw medicijnen op het normale tijdstip innemen. 
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Het onderzoek 
 
Voor het onderzoek bevestigt de laborant een manchet om uw arm. Hiermee kan 
tijdens de fietstest de bloeddruk worden gemeten. Er worden zes zuigelektroden op 
de borst en vier zuigelektroden op de rug bevestigd. Deze zijn verbonden met een 
E.C.G.-apparaat. Soms is het nodig hiervoor bij mannelijke patiënten wat borsthaar 
weg te scheren. 
 

Als deze voorbereidingen achter de rug zijn, wordt er in rust een hartfilmpje (E.C.G.) 
gemaakt en de bloeddruk gemeten. Als beiden goed zijn mag u beginnen met 
fietsen. In het begin fietst u nog gemakkelijk: de weerstand is minimaal ingesteld. 
Vervolgens wordt iedere minuut een tandje bijgeschakeld. Dat u vermoeid raakt, is 
dus niet vreemd, maar juist de bedoeling. Probeer het fietsen zo lang mogelijk vol te 
houden. 
 

Maximale inspanning 
Een ergometrie heeft alleen zin, wanneer u zich op de fiets maximaal inspant. 
Tijdens de fietstest wordt uw bloeddruk regelmatig gemeten en wordt een hartfilm 
(E.C.G.) gemaakt. Als het inspannen niet meer gaat mag u rustig uitfietsen op de 
fiets. Uw hartritme en de bloeddruk worden ook in de uitrustfase gecontroleerd 
  
Tijdsduur 
Het ergometrie-onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. 
 

Uitslag 
De uitslag van het onderzoek krijgt u op een later tijdstip of gelijk van uw eigen 
cardioloog of behandelend arts. Uit de resultaten kan de cardioloog onder andere 
afleiden of uw hart tijdens het fietsen te kampen heeft gehad met zuurstofgebrek. 
 

U wordt verwacht 
 

..........…………….…...dag..........…………................... 
 

om......................….....................uur 
 

 Locatie Venlo 
Afdeling Cardio Fysiologisch Onderzoek 
Routenummer 84 (hartbewaking) 

 

 Locatie Venray 
Afdeling Cardio Fysiologisch Onderzoek 
Routenummer 18 
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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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