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Elektrocardiogram - ECG
hartfilmpje

Uw arts heeft voor u een hartfilmpje (elektrocardiogram, ECG)
aangevraagd. Bij dit onderzoek onderzoeken we de werking van uw hart
met een ECG-apparaat. We kijken bijvoorbeeld naar uw hartritme en
eventueel zuurstoftekort. In deze folder geven wij u informatie over het
onderzoek.

Het ECG-apparaat







Een ECG is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier.
Het ECG-apparaat bestaat uit meetapparatuur en elektroden. Elektroden zijn metalen
plaatjes die met lange draden verbonden zijn aan het meetapparaat.
De elektroden plaatsen we met zuignapjes op uw borst, armen en benen.
De elektroden vangen deze stroom op en geven het door aan kleine metertjes, die een
lijn op een strook papier trekken. U voelt hier niets van.
Het ECG-apparaat registreert zo het samentrekken van uw hartspier op papier.
Het patroon van de lijn op het papier geeft informatie over de werking van uw hart.

Het onderzoek
Voorbereiding
Als u medicijnen gebruikt, kunt u die gewoon innemen, tenzij de arts die het onderzoek heeft
aangevraagd u duidelijke instructies heeft gegeven om dit niet te doen.

Het onderzoek zelf






De hartfunctielaborant vraagt u uw bovenkleding (ook uw bh) uit te doen.
Hij vraagt u plaats te nemen op de onderzoeksbank.
De hartfunctielaborant bevestigt de zuignapjes met daaraan de elektroden op uw borst,
armen en benen.
Om het ECG te kunnen maken moet u even stil blijven liggen.
Het onderzoek is pijnloos en niet gevaarlijk.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

De uitslag



Heeft uw huisarts het ECG aangevraagd? Dan beoordeelt de cardioloog het ECG en
stuurt de uitslag naar uw huisarts. Dit duurt 2 werkdagen.
Laat u voor uw afspraak met de cardioloog een ECG maken? Dan bespreekt uw
cardioloog meteen de uitslag met u.

Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online


www.olvg.nl/hartcentrum

Contact
polikliniek Cardiologie, locatie Oost
T
020 599 30 32 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E
poli-cardiologie@olvg.nl
Poliplein 2
polikliniek Cardiologie, locatie West
T
020 599 30 32 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E
poli.cardiologie@olvg.nl
Route 04
polikliniek Cardiologie, locatie Spuistraat
T
020 599 41 00 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E
poli-cardiologie@olvg.nl
e
3 etage

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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