Slokdarm echocardiografisch onderzoek (TEE met sedatie)
Uw afspraakbevestiging krijgt u toegestuurd. Op de dag van het onderzoek kunt u zich melden
op de behandelafdeling, route 42. U meldt zich eerst aan bij de aanmeldzuil.
Inleiding
Hier leest u informatie over het slokdarm echocardiografisch onderzoek. Ook wel
Transoesofageale Echocardiografisch onderzoek of TEE genoemd. Hierbij wordt met behulp
van (onhoorbare) geluidsgolven een afbeelding van uw hart gemaakt. Het onderzoek vindt
plaats via de slokdarm, omdat een uitwendig echo-onderzoek voor uw specifieke afwijking
onvoldoende gegevens oplevert. De slokdarm bevindt zich vlak achter het hart en daardoor
kan het onderzoek gedetailleerde informatie opleveren.
Voorbereiding
Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren moet uw maag leeg zijn. Dit betekent dat u 6 uur
voor het onderzoek niets mag eten en drinken. Als u medicijnen gebruikt kunt u deze met een
klein slokje water innemen. Eventuele longmedicatie kunt u inhaleren. Voor suikerpatiënten
(diabetici) geldt dat u met uw behandelend arts overlegt of u uw medicatie aan moet passen.
Het onderzoek
Het slokdarmecho-onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog en een
hartfunctielaborant en duurt ongeveer een half uur. Wij zullen u vragen om uw eventuele
kunstgebit uit te doen. Het wordt onder sedatie uitgevoerd. De Sedatie Praktijk Specialist (SPS)
zal u via een infuusnaald in uw hand of arm medicatie geven zodat u weinig tot niets van het
onderzoek zult merken. Zie voor verdere informatie de sedatie folder.
Betere beeldkwaliteit
Soms is echocontrastvloeistof nodig om bepaalde structuren beter in beeld te krijgen. Via het
infuus geven we het contrastmiddel in waardoor de beeldkwaliteit verbetert. Wanneer dit
nodig is bespreekt degene die het onderzoek uitvoert dit met u.
Na het onderzoek
Na het onderzoek blijft u ongeveer 30 minuten op de uitslaapzaal, hierna krijgt u wat te eten
en te drinken aangeboden en mag u weer met ontslag naar huis. U mag na afloop niet zelf
autorijden.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u bij de eerst volgende controle afspraak bij uw cardioloog.
De datum van uw controle afspraak krijgt u toegestuurd.
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Bericht van verhindering
Als u verhinderd bent wilt u dit dan zo spoedig mogelijk te laten weten zodat wij een andere
patiënt op kunnen roepen. Belt u dan met telefoonnummer 0513 - 685 435.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.
Vragen
Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de polikliniek Cardiologie. U kunt de
polikliniek op werkdagen bellen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur via
telefoonnummer 0513 - 685 225.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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