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T.T.E. echocardiogram 
via de borstwand
Op advies van uw behandelend specialist/huisarts wordt u binnenkort verwacht voor een 
echocardiogram (T.T.E.). Deze folder geeft uitleg over wat er tijdens dit onderzoek 
gebeurt. Vlak vóór en tijdens het onderzoek wordt verteld wat er gaat gebeuren.

Wat is een echocardiogram?
Een echocardiogram is een onderzoek van het hart met behulp van geluidsgolven. 
Hiermee krijgt de arts een indruk van de grootte, de pompwerking en de kleppen van uw 
hart. Wanneer er (te veel) vocht in het hartzakje zit, kan dit ook met een 
echocardiogram worden beoordeeld. Soms is het nodig om contrastvloeistof toe te 
dienen via een infuus in de arm. Dit is om te kijken of er een doorgang in het tussenschot 
is tussen de rechter- en linkerboezem. Als dat nodig is, hoort u het bij het maken van de 
afspraak.

Voorbereiding
Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Het kan handig zijn makkelijke kleding te 
dragen, omdat uw bovenlichaam tijdens het onderzoek ontbloot is.

Het onderzoek
Een T.T.E. wordt verricht door een echocardiografist. In de echokamer staat een 
onderzoeksbank en echoapparatuur. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde met 
de rug naar de echocardiografist toe. Met drie plak-elektroden en stekkertjes op uw 
borstwand sluit hij/zij u aan op de E.C.G.-registratie (om het hartritme vast te leggen). 
Met behulp van een transducer (een soort microfoon die geluidsgolven uitzendt), met 
daarop koude gelei, gaat de echocardiografist over uw borstwand heen. Tijdens het 
onderzoek doet de echocardiografist allerlei metingen om een goede indruk te krijgen 
van de functie van het hart en de hartkleppen. Soms komt er geluid uit het apparaat. 
Het kan zijn dat bij onduidelijkheid (moeilijke beeldvorming) een arts wordt 
geraadpleegd tijdens het onderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Uitslag van het onderzoek
Om misverstanden te voorkomen is het niet mogelijk een voorlopige uitslag te geven. 
Als u na het onderzoek een afspraak heeft op het spreekuur van uw behandelend 
specialist, dan krijgt u uitgebreide informatie over de uitslag van het echocardiogram. 
Zo niet, dan gebeurt dit op een later tijdstip. 
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Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met polikliniek 
Cardiologie, bij de locatie waar u onder behandeling bent.

Bereikbaarheid

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
• maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
• Tel: 055 - 581 18 01

Gelre ziekenhuizen Zutphen
• maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
• Tel: 0575 - 592 808

Afspraak

U wordt verwacht op

……………………………… dag …………………………

om …………………… uur

bij cardioloog ………………………………………………

� Apeldoorn: afdeling hartfunctie bij polikliniek Cardiologie, route 163

� Zutphen: afdeling hartfunctie bij polikliniek Cardiologie, route 91


