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SLOKDARM ECHOCARDIOGRAM 
 

 

 

In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie 

over een slokdarm echocardiogram (= transesofageale echocardiografie (TEE). 

Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepas-

sing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemene informatie altijd 

door uw behandelend arts aan u worden meegedeeld. 

 
Doel van het onderzoek 
Bij dit onderzoek wordt met behulp van 
geluidsgolven informatie verkregen over 
de structuur en het functioneren van het 
hart en de hartkleppen. Een slokdarm-
echo wordt uitgevoerd wanneer een echo 
van de borst onvoldoende informatie 
geeft voor een goede diagnose. Bij dit 
onderzoek wordt naar het hart gekeken 
via een soepele slang met zender, die 
daartoe in de slokdarm wordt gebracht. 
 
Voorbereiding op het onderzoek 
Het onderzoek vindt plaats op de functie-
afdeling van de polikliniek Cardiologie, 
route 21.  
 
U dient voor het onderzoek nuchter te zijn. 
U mag 6 uur vóór het onderzoek niets 
meer eten of drinken. Ook het kauwen 
van kauwgom is niet toegestaan. Wel 
mag u uw medicijnen met een klein slokje 
water innemen. 
 
Het onderzoek  
Tijdens het onderzoek ligt u op uw  
linkerzij. U wordt verzocht uw kunst- 
gebit, indien van toepassing, uit te  
doen.  

Vóór het inbrengen van de slang wordt 
uw keel verdoofd met een spray om de 
neiging tot kokhalzen zoveel mogelijk 
tegen te gaan. Tevens wordt een mond-
stukje tussen uw tanden of kaken ge-
plaatst ter bescherming van uw gebit en 
de slang. 
 
Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minu-
ten. 
 
Na het onderzoek 
U mag tenminste één (1) uur na het 
onderzoek niet eten en drinken. Uw keel 
is verdoofd en u zou zich gemakkelijk 
kunnen verslikken. Begint u daarna voor-
zichtig kleine beetjes te drinken en te 
eten. 
 
Bijwerkingen 
Na het onderzoek kan uw keel gevoelig 
zijn. 
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De uitslag 
De uitslag van het onderzoek ontvangt u 
van uw behandelend arts bij uw volgende 
bezoek. Indien u bent opgenomen in het 
ziekenhuis, ontvangt u de uitslag van uw 
behandelend arts of de zaalarts tijdens 
de dagelijkse visiteronde. 
 
Verhindering 
Als u door ziekte of om een andere reden 
verhinderd bent en uw afspraak niet kunt 
nakomen, meldt u dit dan zo spoedig 
mogelijk bij de medewerkers van de poli-
kliniek Cardiofunctie. In uw plaats kan 
dan een andere patiënt worden geholpen. 
 
Tot slot 
Mocht u na het lezen van deze algemene 
informatie nog vragen hebben, stelt u die 
dan gerust aan uw behandelend arts, de 
verpleegkundige of de medewerkers van 
de polikliniek Cardiofunctie. Zij zijn op 
werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur 
bereikbaar via telefoonnummer  
(0181) 65 84 28. 
 
Als u in het ziekenhuis bent opgenomen 
kunt u met uw vragen terecht bij een 
verpleegkundige van de afdeling waar u 
verblijft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij maken u er op attent, dat vergoeding 
van de kosten voor onderzoek of behan-
deling in het Spijkenisse Medisch 
Centrum afhankelijk is van uw zorgverze-
keraar en de zorgpolis die u heeft afge-
sloten. Om verrassingen te voorkomen 
adviseren wij u contact op te nemen met 
uw zorgverzekeraar om na te gaan in 
hoeverre de kosten voor u worden 
vergoed.  
 
Meer informatie leest u in de folder 
‘Ziekenhuiszorg: wat betaalt u?’ op 
www.spijkenissemc.nl/folderoverzicht  > 
item Algemeen en die tevens verkrijgbaar 
is bij de medewerkers van het ziekenhuis.  
 
Kijk ook eens op www.dezorgnota.nl. 
Deze website biedt informatie over de 
zorgnota en de zorgkosten in het alge-
meen, geeft antwoord op veel gestelde 
vragen en geeft aan waar u met welke 
vraag terecht kunt. 
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