Echocardiografie via slokdarm onder
dormicum
Ook wel Transoesophageale Echocardiografie genoemd oftewel TEE. Hierbij worden
met behulp van (onhoorbare) geluidsgolven afbeeldingen van uw hart gemaakt. Het
onderzoek vindt plaats via de slokdarm, omdat een uitwendige echo (TTE) voor uw
specifieke afwijking onvoldoende gegevens oplevert. De slokdarm bevindt zich vlak
achter het hart en zodoende kan het onderzoek gedetailleerde informatie opleveren.
Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u het kortwerkende slaapmiddel Dormicum
toegediend.
De toegediende dosis wordt zo gekozen dat u in slaap bent, maar er is geen sprake
van een 'narcose'.
Voorbereiding
Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren moet uw maag leeg zijn. Dit houdt in dat u vanaf
de voorgaande avond 24.00 uur niets meer mag eten of drinken; indien u medicijnen gebruikt
kunt u deze met een klein slokje water innemen. Bent u suikerpatient dan overlegt u met uw
behandelend arts of u uw medicatie eventueel aan moet passen. Gebruikt u longmedicatie dan
kunt u deze inhaleren zoals gebruikelijk.
U wordt op de dag van het onderzoek om 8.00 uur opgenomen op de afdeling 5C, alwaar u voor
het onderzoek een infuusnaaldje ingebracht krijgt.
Het onderzoek
Het echo onderzoek wordt uitgevoerd door een arts assistent cardioloog en een
echocardiografisch laborant en duurt ongeveer een half uur.
Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u het slaapmiddel toegediend. Allereerst verdoven wij uw
keel met een spray en wordt u verzocht (indien van toepassing) uw kunstgebit uit te doen. Ter
bescherming van de slang krijgt u een bijtring in uw mond. Hierna gaat u op uw linkerzij liggen
op het onderzoeksbed. Vervolgens wordt de slokdarm-echoslang in uw mond geplaatst en wordt
deze in uw slokdarm geschoven om de beelden van het hart te kunnen maken.

404020 I VUmc© I I www.VUmc.nl

Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt u door medewerkers van afdeling 5C opgehaald en verblijft u daar tot u
goed wakker bent en uw algehele toestand weer goed is. Door de verdoving van uw keel kunt u
zich verslikken!
De verdoving is na circa een uur uitgewerkt en na dit uur mag u voorzichtig proberen wat water
te drinken. Gaat dit goed dan kunt u ook andere dingen gaan eten of drinken.
Nog even dit...
Wanneer u het ziekenhuis mag verlaten dan dient u dat altijd onder begeleiding van familie en/
of bekenden te doen. Na het onderzoek en de rest van de dag mag u vanwege het slaapmiddel
niet zelfstandig zonder begeleiding aan het verkeer deelnemen. Wanneer u niet per auto bent
gekomen, raden wij u aan onder begeleiding per taxi naar huis te gaan.
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U wordt verwacht op
Datum:       /        20     
Tijd:             uur
Plaats: afdeling cardiologie in het ziekenhuis 5C / polikliniek en functieafdeling
cardiologie 4D 018
Mocht u uw afspraak niet na kunnen komen meldt u dit dan tijdig bij ons.
Vragen
Neemt u contact op met onze afdeling, telefoonnummer: (020) 444 4880.
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