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Cardiologie / Hartfunctie 
 

Poliklinische TEE 
 

Echocardiogram via de slokdarm 
 
Inleiding 
U heeft binnenkort een afspraak op de afdeling Hartfunctie voor een slokdarm 
echocardiogram (TEE). Hier leest u alle informatie die voor u van belang is. Het 
onderzoek vindt plaats op locatie Venlo, route 84. 
 
Waarom een slokdarm echocardiogram (TEE)? 
Met een normaal echocardiogram vanaf de buitenzijde van het lichaam (TTE) zijn 
bepaalde delen van het hart niet altijd goed te zien. Uw cardioloog kan dan in overleg 
met u besluiten om een slokdarm echocardiogram (TEE) te maken. Een TEE is nodig 
om de oorzaak en omvang van eventuele afwijkingen aan de hartkleppen beter te 
beoordelen. 
 
Uw cardioloog zal de reden voor het verrichten van dit onderzoek met u bespreken. 
 
Wat is een slokdarm echocardiogram? 
Bij een slokdarm echocardiogram worden afbeeldingen van het hart gemaakt via de 
slokdarm. Hiervoor brengen we via uw mond een flexibele slang in uw slokdarm. Dit 
onderzoek is een aanvulling op het normale echocardiogram. Zowel bij een normaal 
echocardiogram als een slokdarm echocardiogram wordt het hart met behulp van 
geluidsgolven in beeld gebracht. Er komt dus geen röntgenstraling aan te pas. 
 

Voorbereiding 
Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn.  
Nuchter zijn betekent:  

 U mag vanaf 6 uur voor het onderzoek niets meer eten. 

 U mag tot 2 uur voor het onderzoek nog 1 glas water 
drinken. 

 U mag daarna niets meer eten of drinken. 
Wanneer u medicatie moet innemen, mag dit wel altijd met 
een slokje water. 
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U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling EHH/CCU locatie Venlo, 
routenummer 84. U wordt verzocht in de wachtkamer plaats te nemen.  
De echocardiografist zal u komen ophalen en begeleiden naar de onderzoeksruimte. 
 
U wordt gevraagd uw bovenlichaam te ontbloten en op het onderzoeksbed te gaan 
liggen. Ook dient u eventuele sieraden, tongpiercings en gebitsprothese(n) uit te 
doen. 
 
Het onderzoek 

 U wordt aangesloten op het echo-apparaat; 

 U krijgt een zogenaamde bijtring in de mond om beschadiging aan de echo-
apparaat te voorkomen; 

 Uw keel wordt verdoofd (met Lidocaïne) om het inbrengen van de onderzoekslang 
te vergemakkelijken. 

 De cardioloog zal u vervolgens duidelijk uitleggen wat de bedoeling is en u 
instrueren. Luistert u goed naar zijn/haar aanwijzingen. 

 
Het onderzoek inclusief de voorbereidingen duurt ongeveer 30 minuten. 
 
Na het onderzoek 
Na het onderzoek mag u direct naar huis. 
 
LET OP: er is bij u keelverdoving toegepast. U mag tot 1 uur na het onderzoek niet 
eten en drinken vanwege verslikkingsgevaar. Begin daarna met kleine slokjes lauw 
water te drinken. Als het slikken nog niet goed gaat wacht u weer een half uur en 
probeert u het slikken weer met kleine slokjes lauw water. Als het slikken goed gaat 
mag u weer eten. 
 
We adviseren u om samen met een begeleider naar het ziekenhuis te komen. U mag 
niet zelf autorijden. 
 
De uitslag 
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend cardioloog tijdens de 
eerstvolgende poliklinische/telefonische afspraak. 
 
Zijn er bijwerkingen en/of risico’s? 
Een slokdarm echocardiogram is een uiterst veilig onderzoek.  Toch komen er in zeer 
zeldzame gevallen complicaties voor zoals: 

 Beschadiging van het slijmvlies van de keelholte/slokdarm met wat bloedverlies tot 
gevolg; 

 Een bloeduitstorting (hematoom) in de keelholte; 

 Ritmestoornissen (zeer zeldzaam); 

 Scheurtje in de slokdarm (uiterst zeldzaam). Dit zien we met name bij mensen bij 
wie reeds eerder slokdarmafwijkingen zijn vastgesteld. Het is dus van groot belang 
uw behandelend cardioloog te melden als u: 
- In het verleden ziekten of operaties van de slokdarm of maag heeft gehad; 
- Problemen heeft met slikken en/of het zakken van voedsel; 
- Allergisch bent voor Lidocaïne/Xylocaïne; 
- Gebruik van bloedverdunners. 
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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. 
 
 

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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