
OLVG, locatie Oost

Ajmalinetest

U heeft een afspraak voor een ajmalinetest. Met deze test onderzoeken
we of u het Brugada Syndroom heeft. Dit is een aandoening waarbij de
elektrische activiteit van het hart is verstoord. Hierdoor is er een
verhoogd risico op ernstige hartritmestoornissen.
Uw arts heeft een ajmalinetest aangevraagd. Aanleidingen kunnen meestal zijn:
 U heeft een kortdurende bewusteloosheid of hartstilstand gehad zonder directe verklaring
 Iemand uit uw familie is plotseling zonder duidelijke reden op jonge leeftijd overleden
 Familieleden zijn dragers van het syndroom van Brugada
 Er is van u een hartfilmpje (ECG) gemaakt met daarop specifieke afwijkingen die bij het
syndroom van Brugada zouden kunnen passen.

Wat neemt u mee?



Een geldig identiteitsbewijs
Uw actueel medicatie overzicht. U kunt deze verkrijgen bij uw apotheek

Het onderzoek
Voorbereiding






Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf 00.00 uur
niet meer mag eten en drinken. U mag wel tot 2 uur voor het onderzoek uw medicatie
innemen met een klein beetje water. Heeft u diabetes (suikerziekte)? Neem dan na de
behandeling uw tabletten in of spuit uw insuline in overleg met de arts.
Meldt u zich op de Hartbewaking (afdeling C3) op de afgesproken tijd.
U wordt aangesloten aan de hartmonitor. We maken meerdere hartfilmpjes. U krijgt een
infuus in uw arm. Er wordt bloed afgenomen. De uitslagen hiervan zijn na een uur
bekend. Als het bloed niet afwijkt, kan het onderzoek beginnen.

Het onderzoek








Een arts-assistent Cardiologie en een gespecialiseerd verpleegkundige voeren het
onderzoek uit.
Met de ajmalinetest kunnen we een eventueel bestaand syndroom van Brugada
vaststellen.
We dienen het medicijn ajmaline via het infuus toe.
We observeren tegelijkertijd het ECG.
Tijdens de test meten we regelmatig uw bloeddruk.
We bekijken voortdurend uw hartritme en hartfilmpjes.
De test is klaar als:

-

Het maximale aantal milligram ajmaline is toegediend (op basis van uw gewicht)
Hartritmestoornissen optreden
De diagnose is gesteld

Duur van het onderzoek
De test zelf duurt ongeveer 15 minuten. Daarna observeren we uw hartritme nog 2 uur.

Mogelijke bijwerkingen









Hoofdpijn
Misselijkheid
Dubbel/wazig zien
Benauwdheidsklachten
Nervositeit
Warm gevoel in hals, gezicht en schaamstreek
Dik gevoel in tong en lippen
Ritmestoornissen

Doordat ajmaline binnen enkele minuten is uitgewerkt, verdwijnen deze klachten ook weer
snel.

Na het onderzoek




We bewaken uw hartritme nog 2 uur aan de monitor
U mag weer eten als het hartfilmpje (weer) normaal is
de arts-assistent geeft u aansluitend aan het onderzoek een uitslag of zo nodig een
polikliniekafspraak.

Waren er tijdens of na het onderzoek hartritmestoornissen zichtbaar of bepaalde
veranderingen op het hartfilmpje te zien? Dan kan het nodig zijn dat u wordt opgenomen.
Als er geen afwijkingen waren, mag u weer alles doen wat u gewend bent.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
Afdeling Hartbewaking, locatie Oost
T
020 599 23 05 (7 dagen per week, 24 uur per dag)
C3
Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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