
Cardiologie  |  CARD-608  |  versie 2  |  pagina 1/2

Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 

© Gelre ziekenhuizen 

www.gelreziekenhuizen.nl

T.E.E. echocardiogram 
via de slokdarm
onder narcose
Op advies van uw behandelend specialist wordt u binnenkort verwacht voor een 
echocardiogram via de slokdarm (T.E.E) onder narcose. Deze folder geeft uitleg over 
wat er tijdens dit onderzoek gebeurt en wat de voorzorgsmaatregelen zijn die 
voorafgaand moeten plaatsvinden. 

Wat is een slokdarm echocardiogram?
Een slokdarm echocardiogram is een onderzoek van het hart met behulp van een 
endoscoop. Dit is een flexibele slang van één cm doorsnede. De endoscoop wordt 
ingebracht via de slokdarm. Met de endoscoop kan de arts de fijnere structuren van het 
hart nog beter zichtbaar maken. In sommige gevallen wordt er contrastvloeistof 
toegediend via een naaldje in de arm. Dit is om te kijken of er een doorgang is tussen de 
rechter en linker boezem.

Voorbereiding
• Voor het onderzoek is het nodig dat u nuchter bent. Dit houdt in dat u voorafgaand 

aan het onderzoek tenminste 6 uur niet mag eten of drinken. Aangezien het 
onderozke meestal in de ochtend plaatsvindt, raden we u aan om na 24.00 uur 
nuchter te blijven.

• Tijdens de periode dat u nuchter moet zijn, mag u wel uw gebruikelijke medicijnen 
met een slokje water innemen, met uitzondering van de plastablet.

• Heeft u diabetes (suikerziekte)? Lees dan de instructies in de folder ‘Onderzoek of 
ingreep bij diabetes’. 

• Indien u slokdarmafwijkingen heeft of problemen met het doorslikken van eten? Dan 
kan dit problemen geven en aanleiding zijn om het onderzoek niet door te laten gaan. 
Als dit zo is, wilt u dat dan van tevoren aan ons doorgeven?

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de hartbewaking, waarbij u wordt aangesloten op de 
monitor zodat uw hartritme en zuurstofgehalte tijdens het onderzoek in de gaten 
gehouden kunnen worden.
Een medewerker van de anesthesie zal u onder narcose brengen voor de duur van het 
onderzoek, het team zal u voorafgaand nog een aantal vragen stellen.
Om het narcosemiddel te kunnen toedienen zult u een infuus in de arm krijgen, hierdoor 
kunnen we indien nodig ook echocontrastmiddel toedienen. 
Indien u een gebitsprothese heeft, dient u deze voor het onderzoek uit te doen. 
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Eén van de cardiologen of cardiologen in opleiding (onder supervisie  van een 
cardioloog) verricht het onderzoek waarbij u op uw linkerzijde ligt. De endoscoop wordt 
met een speciale gelei ingesmeerd. Vervolgens brengt de arts de endoscoop voorzichtig 
in, via uw mond en kan via uw slokdarm en uw maag het hart goed afgebeeld worden. 

Na het onderzoek
U blijft ter observatie tot het narcosemiddels goed is uitgewerkt.
Als u goed wakker bent mag u weer eten en drinken.
We raden u aan om  na het onderzoek niet zelf auto te rijden. 

Na het onderzoek kan de keel licht gevoelig zijn. Mocht het drinken van het slokje water 
u pijn doen of mocht er toenemende pijn ontstaan in de borstholte kan er sprake zijn van 
een complicatie.  U mag dan niet verder eten en drinken en moet direct contact opnemen 
met het ziekenhuis (zie onder) . Neemt u ook contact op indien u binnen 48 uur na het 
onderzoek toenemende slikklachten krijgt of onwel wordt. 

Uitslag van het onderzoek
Op het spreekuur bij uw behandelend cardioloog krijgt u uitgebreide informatie over de 
uitslag van dit onderzoek.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met polikliniek 
Cardiologie:
• maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
• Gelre ziekenhuizen Apeldoorn; tel: 055 - 581 18 01
• Gelre ziekenhuizen Zutphen; tel: 0575 - 592 808

Contact bij problemen
• Apeldoorn: Eerste Harthulp:  055-5816584 

• Zutphen:  Eerste Harthulp:     0575-592724

Vermeld daarbij dat u een TEE heeft ondergaan. 


