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Aanmelden

Resultaat

Uw arts heeft voor u een elektrocardiogram
(EKG of ECG) aangevraagd.
Dit is een onderzoek waarbij de elektrische
activiteit van het hart wordt weergegeven op
speciaal grafisch papier door middel van een
computer die signalen ontvangt via
elektroden.

U schrijft zich in via de kiosken het onthaal
(1ste verdieping, route 1).

Het resultaat van het onderzoek wordt
onmiddellijk met de cardioloog besproken.

Daarna gaat u naar de wachtzaal volgens het
routenummer dat op uw etiketten staat.

Tot slot

Uw dokter gebruikt dit EKG om verschillende
redenen:
▪ de evaluatie van uw hartritme
▪ de diagnose van
-verminderde bloeddoorstroming naar
de hartspier (ischemie)
-een hartinfarct
-een verdikte hartspier
- abnormale elektrische geleiding
(hartritmestoornissen)

Verloop van de test

Indien u nog vragen heeft, stel ze dan gerust aan
de verpleegkundige of uw behandelende arts.



U maakt uw bovenlichaam vrij voor het
aanbrengen van de elektroden.
Bij sterk behaarde mannen kan het zijn dat men
wat borsthaar dient weg te scheren.



De verpleegkundige meet uw lengte en gewicht.



U gaat liggen op de onderzoekstafel in ruglig.



De verpleegkundige spuit een speciale
geleidende vloeistof op uw armen, benen en
borstkas en brengt hierop 10 elektroden met
zuignappen aan.

Voorbereiding thuis



Uw bloeddruk wordt gemeten.

Vermijd het gebruik van vettige of olieachtige
crèmes of lotions de dag van het onderzoek:
deze kunnen een nadelig effect hebben op het
contact tussen de huid en de elektroden.

De registratie van het EKG zelf duurt slechts enkele
seconden. Dit wordt afgedrukt en aan uw cardioloog
voorgelegd ter controle.

Draag bij voorkeur bovenkledij die u
gemakkelijk kan openen of uittrekken.

Voor bijkomende inlichtingen kan u ook contact
opnemen met de dienst cardiologie:
052 25 29 50.
Indien u verhinderd zou zijn op de dag van uw
afspraak, gelieve ons dan zo snel mogelijk te
verwittigen op ditzelfde nummer.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 08.15u tot 17.00u.

