TEE onderzoek
een onderzoek van het hart
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Geachte mevrouw, mijnheer

Aanmelden

Na het onderzoek

Uw arts heeft voor u een trans oesophagale
echo of TEE aangevraagd.
De techniek is gebaseerd op het gebruik van
geluidsgolven die beelden maken van het hart.

U schrijft zich in aan het onthaal
(1ste verdieping).
Het onderzoek vindt meestal plaats op de
raadpleging cardiologie. De verpleegkundige van de
dienst komt u halen in de wachtzaal.

U mag de eerste 2 uur na het onderzoek niets
eten of drinken. Omdat uw keel verdoofd werd,
bestaat immers de kans dat u zich zou verslikken.

Het doel van een TEE is om inzicht te krijgen in
de afmeting, de structuur en de werking van
het hart.
Dit onderzoek gebeurt via de slokdarm. Het
grote voordeel hiervan is dat er zeer gedetailleerde beelden van het hart kunnen gemaakt
worden. De slokdarm loopt immers vlak lang
het hart heen. De sonde kan zo dicht bij het
hart gebracht worden, waardoor de beste
beelden gemaakt kunnen worden.
Een TEE onderzoek heeft dus niet de nadelen
van een transthoracale echocardiografie (TTE
zie folder F163), waarbij de toestand van de
borstkas en de longen een rol speelt.

Voorbereiding thuis

Resultaat
Verloop van de test


U wordt geïnstalleerd op een onderzoekstafel.



Indien u een kunstgebit draagt, dient u dit te
verwijderen.






Uw keel wordt verdoofd door middel van een
verdovende spray.
Daarna zal de cardioloog de endoscoop
voorzichtig in de slokdarm brengen. Daarbij
moet u éénmaal goed slikken.
Eenmaal de sonde ter plaatse, mag u rustig door
de neus ademhalen.

Het onderzoek duurt een 10-tal minuten.

Het resultaat van het onderzoek wordt meestal
direct meegedeeld door de cardioloog.

Tot slot
Wanneer u bijkomende vragen heeft, kan u
telefonisch 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 dit zelfde nummer.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00u en 16.00u.

De echografie gebeurt via de slokdarm; het is
dus vanzelfsprekend dat u minstens 4 uur vóór
het onderzoek nuchter bent.
Naargelang de omstandigheden kan het zijn
dat de arts u een lage dosis verdovende
medicatie toedient. Na het onderzoek mag u
dan niet meteen zelf met de auto rijden.
Zorg dus voor een chauffeur om u naar huis te
brengen.

Wanneer u, eenmaal terug thuis, als gevolg van
het onderzoek problemen ervaart of wanneer u
extra vragen heeft, richt u zich best tot uw
huisarts of de huisarts van wacht.
Indien deze het nodig acht, zal hij/zij u eventueel
doorverwijzen.

