cardiologie

Fast Track polikliniek hartritmestoornissen
Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de Fast Track polikliniek hartritmestoornissen
omdat er bij u mogelijk sprake is van hartritmestoornissen. In deze folder leest u
meer over deze aandoening, de Fast Track polikliniek en de onderzoeken.
Algemeen

Er zijn verschillende manieren waarop
hartritmestoornissen zich kunnen uiten. Dat
kan door hartkloppingen, duizelingen,
wegrakingen of overslagen. Misschien heeft u
zelf deze klachten niet, maar komen er in uw
familie veel van deze problemen voor.
Uw huisarts heeft u doorverwezen omdat u
klachten heeft. Mogelijk heeft u daarover
vragen, zoals: kan het levensbedreigend zijn?
Waardoor worden de klachten veroorzaakt?
Kan het behandeld worden, en zo ja hoe?
Voor het beantwoorden van deze vragen zijn
altijd aanvullende onderzoeken nodig. Om
ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk
antwoorden krijgt op uw vragen en om u
meerdere bezoeken aan het ziekenhuis te
besparen, plannen we alle onderzoeken op
één dagdeel. Dat gebeurt op onze Fast Track
(‘snelstraat’) polikliniek hartritmestoornissen,
ziekenhuislocatie Hengelo.

Voorbereiding

Trek gemakkelijke kleding aan, u zult zich
namelijk een paar keer moeten aan- en
uitkleden. Wij verzoeken u, en alleen als dit
voor u nodig is, maximaal één begeleider mee
te nemen. Indien u bij de uitslag graag
iemand erbij heeft dan adviseren wij dat deze
begeleider zich 1 uur na het eerste onderzoek
op de Fast Track meldt.

Melden

Onderzoeken

Op de fast track poli wordt bekeken welke
onderzoeken voor u wenselijk zijn. De
onderzoeken die gedaan kunnen worden zijn:
 Een lichamelijk onderzoek door de arts of
verpleegkundig specialist cardiologie.
 Een ECG: een hartfilmpje waarbij we de
prikkelgeleiding in het hart beoordelen.
 Een hartecho: een geluidsonderzoek van
het hart, waarbij we de hartspier, de
kleppen en de grote bloedvaten afbeelden
en de functie daarvan beoordelen.
 Een inspanningstest. We beoordelen
hiermee de elektrische prikkelgeleiding in
uw hart tijdens inspanning.
Van tevoren laat u een bloedonderzoek doen
en draagt u een 24- of 48-uurs holterkastje
(langdurige ECG-registratie). U krijgt bij het
aanleggen van het holterkastje uitgebreide
informatie van de functielaborant hierover.
Ook kan er een thoraxfoto (beelden van uw
longen) worden gemaakt. Dit zal kenbaar
gemaakt worden in de brief. We sturen u
voorafgaand aan uw afspraak per post een
vragenlijst toe. Deze stuurt u ingevuld terug
in de bijgeleverde retour enveloppe. Op de
Fast Track polikliniek wordt de vragenlijst
samen met u en de arts of verpleegkundig
specialist doorgenomen.

Duur van het onderzoek
Houdt u er rekening mee dat u 2 uren
aanwezig kunt zijn.

U meldt zich op de afgesproken tijd op de
polikliniek cardiologie Hengelo. De polikliniek
is te bereiken via de hoofdingang. De
polikliniek cardiologie van ziekenhuislocatie
Hengelo vindt u op route 0.8. Vergeet uw
identiteitsbewijs niet.
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Resultaten

Na ongeveer 1,5 uur bespreken de cardioloog
en de verpleegkundig specialist de resultaten
van alle onderzoekingen samen met u. Er zijn
enkele uitkomsten mogelijk:
 U wordt gerustgesteld, het is een
onschuldig fenomeen, of de klachten
hangen toch niet samen met een
hartprobleem. Eventueel wordt
geadviseerd om terug te gaan naar uw
huisarts of u wordt verwezen naar een
andere specialist.
 Er is een afwijking gevonden die verder
onderzocht moet worden. Vaak moet u
dan langduriger een ritmemonitor
dragen. Indien dit nodig is krijgt u
hierover extra informatie.
 We gaan uw hart nader onderzoeken
middels een CT-scan, MRI-scan of door
hartkatheterisatie.
 We sturen u door naar een andere
specialist (bijvoorbeeld als een
longafwijking of schildklierfunctiestoornis
uw klachten veroorzaakt).
 De diagnose is helder en uw behandeling
wordt ingezet. Deze loopt uiteen van het
voorschrijven van medicatie tot een
voorstel voor pacemakerimplantatie of
een verwijzing naar het Thorax Centrum
Twente voor een ingreep.

Check uw dossier op MijnZGT
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer info
op: www.zgt.nl/mijnzgt.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder vragen
heeft, of voor het verzetten van uw afspraak
neem dan contact op met de poli cardiologie
locatie Hengelo. Maandag t/m vrijdag
bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur,
telefoonnummer 088 708 52 88. Of per
e-mail: cardiologie@zgt.nl.
Vermeld dat het gaat om de Fast Track
Polikliniek hartritmestoornissen.
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