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Cardiologie / CCU 
 

Poliklinische TEE met infuus 
 

Echocardiogram via de slokdarm 
 
Inleiding 
Uw behandelend cardioloog heeft met u afgesproken dat u een echocardiogram via 
de slokdarm krijgt (Trans Oesofageaal echocardiogram ook wel TEE genaamd). 
Uw arts heeft u al de nodige informatie gegeven. In deze folder kunt u het allemaal 
nog eens rustig nalezen. 
 
Wat is een TEE 
Een TEE is een inwendig onderzoek waarbij het hart vanuit de slokdarm wordt 
bekeken met behulp van een buigzame slang. Hierin zit een transducer. Dit is  een 
soort microfoontje dat geluidsgolven uitzendt en ontvangt.  
Een echocardiogram via de slokdarm wordt toegepast als het uitwendige 
(echo)cardiogram onvoldoende informatie geeft over klachten en/of afwijkingen. De 
slokdarm ligt dicht bij het hart, waardoor betere beelden kunnen worden verkregen. 
 
Voorbereiding 
Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. 
Dit betekent  dat u vanaf 4 uur voor het onderzoek  
niets meer mag eten, drinken of roken. Eventuele 
medicijnen mag u op de gebruikelijke tijdstippen met 
een klein slokje water innemen.  
 
Omdat het onderzoek plaatsvindt op de afdeling 
hartbewaking/CCU kunnen, ten gevolge van 
spoedopnames, alle bedden bezet zijn. Uw onderzoek 
kan in dat geval niet doorgaan.  Een verpleegkundige 
van de afdeling zal u tenminste 1½ uur vóór het 
onderzoek bellen om dit door te geven. Er wordt dan 
meteen een nieuwe afspraak voor u gemaakt . 
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Melden 
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de betreffende locatie bij de balie. 
 

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

 

Het onderzoek 
 
Een verpleegkundige brengt u naar de kamer. Hier wordt u verzocht bovenlichaam te 
ontbloten en in het bed te gaan liggen. Ook dient  u eventuele sierraden, 
(tong)piercings en gebitsprothese(n) uit te doen.  
Heeft u geen gebitsprothese dan krijgt u een zogenaamd “bitje” in de mond om 
beschadiging aan uw tanden en aan de slang te voorkomen.  
 
U wordt aangesloten aan de monitor en er wordt een infuus ingebracht. Uw keel 
wordt verdoofd  met een spray; deze spray heeft een onaangename smaak.  
De cardioloog die het onderzoek verricht vraagt u om op uw linker of rechter zijde te 
draaien. Voordat de buigzame slang wordt ingebracht worden medicijnen via het 
infuus ingespoten die de spieren verslappen en waardoor u wat slaperig wordt.  
Als de verdoving van uw keel werkt schuift de cardioloog de slang via de mondholte 
en de keel in de slokdarm. Dit kan enkele seconden een vervelend gevoel geven. 
Het inbrengen van de slang zal gemakkelijker verlopen als u slikbewegingen maakt.  
Tijdens het onderzoek kunt u gewoon ademen. 
Door de transducer in de slang wordt het hart op het beeldscherm zichtbaar en 
eventueel hoorbaar. De beelden worden automatisch geregistreerd. 
 
Tijdsduur 
Het onderzoek duurt ongeveer 20-30 minuten. 
 
Na het onderzoek 
Na het onderzoek  moet u nog ongeveer anderhalf uur op de afdeling verblijven. 
U mag gedurende die tijd niets eten, drinken, snoepen of roken, omdat u zich door 
de verdoving kunt verslikken.  
 
Naar huis 
Wij adviseren u, van tevoren vervoer naar huis te regelen, omdat u in geen geval zelf 
naar huis mag rijden. De toegediende medicijnen kunnen tot  
24 uur na de ingreep uw rijvaardigheid beïnvloeden.  
Reizen met openbaar vervoer raden wij eveneens af. 
 
Uitslag 
Meteen na het onderzoek  geeft de cardioloog u een voorlopige uitslag van het 
onderzoek . De definitieve uitslag van het onderzoek krijgt u van uw  behandelend 
cardioloog op de polikliniek. Hiervoor heeft u reeds een afspraak ontvangen. 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?  
Stel deze dan tijdens het eerstvolgende bezoek of neem contact op met de 
polikliniek. 
 

Locatie Venlo 
 

Afdeling Hartbewaking (CCU) 
routenummer 84, laag 2 
(077) 320 57 95 
 
 

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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