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Met een slokdarmechocardiografie kunnen we de verschillende structuren van het
hart beter zien dan met een uitwendige (transthoracale) echografie. Sommige
hartproblemen kunnen we alleen op deze wijze opsporen. Het gaat onder meer om
het opsporen van aandoeningen aan het hart, de hartkleppen of bloedvaten.

De voorbereiding
U moet volledig nuchter blijven voor dit onderzoek. Dit betekent dat u vanaf
middernacht voor de cardioversie niet meer mag eten, drinken of roken. Soms mag
u thuis nog bepaalde medicatie innemen. Uw cardioloog zal dit vooraf nog
bespreken met u. Indien nodig kunt u deze medicatie met een klein slokje water
innemen.
Wat moet u meenemen naar het ziekenhuis?

✗ uw elektronische identiteitskaart
✗ alle medicatie die u normaal thuis neemt of een duidelijk lijstje
✗ gemakkelijke kleding.

De techniek
Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, brengt de arts een endoscoop (een plooibaar
buisje met aan het uiteinde een echoapparaatje) in de slokdarm.
Omdat het hart juist vóór de slokdarm ligt, kan het zeer nauwkeurig in beeld
gebracht worden. Dit gebeurt door middel van geluidstrillingen (echo).

Verloop van een TEE
Er worden elektroden op de borst gekleefd om het hartritme te kunnen volgen.
Bloeddruk en zuurstofgehalte worden eveneens gevolgd. Vervolgens wordt uw keel
met een gel verdoofd.
Tijdens het onderzoek kunt u normaal ademen. Zo nodig kan een kort slaap- of
kalmeringsmiddel toegediend worden. Het onderzoek zelf duurt 10 à 20 minuten.

Nazorg en naar huis
De cardioloog zal u bij het ontslag uit het ziekenhuis richtlijnen meegeven over de
medicatie. Indien nodig, wordt er ook een controleafspraak vastgelegd.
Als u goed wakker bent, mag u weer eten en drinken en kunt u naar huis. U mag zelf
niet met de auto naar huis rijden.

Aandachtspunten
Zoals bij elke test bestaan ook hier mogelijke bijwerkingen, maar in de medische
literatuur wordt deze test bestempeld als veilig en ernstige bijwerkingen zijn dan ook
zeer zeldzaam.
Voor verdere informatie kan u terecht op het telefoonnummer 014/ 71 27 37 of bij uw
behandelend cardioloog.
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