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Patiënteninformatie

ECG (“hartfilmpje”)

Voorwoord
U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat er een ECG
of elektrocardiogram van uw hart wordt gemaakt.
Als aanvulling op de uitleg die u reeds kreeg van uw
cardioloog biedt deze informatiebrochure u bijkomende
informatie.
Bij vragen kan u steeds terecht op de volgende
telefoonnummers:
Polikliniek Cardiologie:
Verpleegafdeling Cardiologie – B2
Spoedgevallen
Behandelende arts-specialist
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Het ganse team wenst u een spoedig herstel toe!
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1. Wat is een ECG of elektrocardiogram?
• Een elektrocardiogram of een “hartfilmpje” is een
eenvoudige en snelle procedure om de elektrische activiteit
van het hart te meten.
• Bij een afwijkend ECG kan bijkomend onderzoek nodig zijn.

afbeelding: voorbeeld normaal ECG

2. Waarom een ECG?
•
•
•
•
•
•

Bij pijn op de borst.
Bij vermoeidheid, kortademigheid.
Bij duizeligheid en flauwvallen.
Voor het opsporen van hartritmestoornissen.
Als vooronderzoek bij operatieve ingrepen.
Om de resultaten van een behandeling na te gaan (na
hartinfarct, na hartchirurgie, na hartkatheterisatie…).
• Om de werking van een pacemaker na te gaan.
• Om het effect van bepaalde hartmedicatie na te kijken
• …
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3. Inschrijving aan de onthaalbalie.
• U meldt zich aan bij de onthaalbalie in de centrale inkomhal
met uw identiteitskaart.
• De onthaalbediende schrijft u in als patiënt en verwijst u
verder door naar de polikliniek inwendige waar het
onderzoek plaatsvindt.

4. Hoe verloopt het onderzoek?
• De verpleegkundige zal u vragen om uw bovenlichaam
volledig vrij te maken voor het nemen van een ECG.
• De verpleegkundige zal u vragen om plaats te nemen op
een onderzoekstafel in ruglig.
• De verpleegkundige zal een spray aanbrengen waar de
elektrodes terecht komen.
• Soms wordt de huid plaatselijk geschoren om een goed
contact te kunnen maken met de elektrodes.
• Vervolgens worden 10 elektrodes aangebracht op de
armen, benen en het bovenlichaam. Iedere elektrode heeft
zijn eigen plaats.
• Bij de opname van het ECG , zal u gevraagd worden om
rustig te blijven liggen, niet te praten en zo ontspannen
mogelijk te zijn.
• Na de registratie en afdrukken van het ECG worden de
elektrodes weggenomen.
• Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten en is volledig
pijnloos.

3

5. Na het onderzoek
• Om de elektrodes op de huid ter plaatse te houden wordt er
gebruik gemaakt van een lichte zuigkracht.
• Soms zie je een lichte tekening op de huid van de
geplaatste elektrodes. Dit verdwijnt vanzelf.

6. Resultaat van het onderzoek
• De verpleegkundige geeft u, indien gevraagd, een kopie
van het ECG mee.
• De cardioloog zal het genomen ECG bekijken en zijn
bevindingen (diagnose) vermelden. Deze uitslag gaat naar
uw behandelend geneesheer.
• Indien een ECG genomen wordt tijdens een raadpleging bij
de cardioloog zal deze zijn bevindingen aan u meedelen en
melden aan uw huisarts (indien u hiervoor bij de
opnamedienst toestemming heeft gegeven).

7. Wat te doen in geval van verhindering?
• Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw
afspraak na te komen, neem dan minstens 24 uur vooraf,
contact op met de polikliniek tussen 09 uur en 16 uur, op
het telefoonnummer 03 491 27 41.
• U kunt dan wellicht een nieuwe afspraak maken en in uw
plaats kan een andere patiënt geholpen worden.

Als u na het lezen van deze infobrochure nog vragen heeft in
verband met dit onderzoek, aarzel niet ze te stellen aan uw
behandelende arts of verpleegkundige
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