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Dobutamine stress echocardiografie 
  
Binnenkort heeft u een afspraak voor een dobutamine stress echocardiografie. In deze 
folder leest u onder andere meer over het onderzoek, hoe u zich voorbereidt en 
nazorg. 
 
Algemeen 
Dit onderzoek is gericht op de functie van uw 
hartkleppen en op de knijpkracht van uw 
hart. U krijgt van ons een medicijn, 
dobutamine, dat de inspanning nabootst. Dit 
medicijn moet worden toegediend via een 
infuus. Hierdoor gaat uw hart sneller en 
krachtiger kloppen zonder dat u zelf daarvoor 
inspanning hoeft te verrichten. 
 
Voorbereiding 
Het onderzoek vraagt geen speciale 
voorbereiding. U kunt gewoon eten en 
drinken. Het kan zijn dat u enkele dagen voor 
het onderzoek met bepaalde medicijnen moet 
stoppen. De cardioloog bespreekt dit van te 
voren met u. 
 
Melden  
U meldt zich op de afgesproken tijd op de 
polikliniek cardiologie of hartbewaking op 
locatie Almelo. U leest in de afsprakenbrief 
waar u zich kunt melden. De polikliniek 
cardiologie vindt u op route 0.5. De 
hartbewaking bevindt zich op 3 west. Vergeet 
uw identiteitsbewijs en uw afsprakenbrief 
niet. Dit onderzoek wordt niet in Hengelo 
uitgevoerd. 
 
Het onderzoek 
U neemt plaats op het onderzoeksbed met 
ontbloot bovenlichaam. U wordt tijdelijk aan 
de hartmonitor aangesloten door middel van 
elektroden en de bloeddruk wordt gemeten. 
Daarna wordt het infuus ingebracht.  
 
Uw bloeddruk en hartslag worden de tijdens 
het gehele onderzoek geregistreerd. De test 
wordt beëindigd als de gewenste gegevens 
zijn verzameld. 
 

Mogelijke bijwerkingen:   
Als gevolg van de toegediende dobutamine 
kunt u hartkloppingen voelen en soms druk of 
pijn op de borst. Ook kan de bloeddruk dalen, 
wat duizeligheid kan veroorzaken. Zelden 
treden ritmestoornissen van het hart op. 
 
Duur van het onderzoek  
De duur van het onderzoek is, inclusief de 
voorbereiding en nazorg, ongeveer één uur. 
 
Nazorg  
Na het onderzoek volgt er een herstelfase. De 
waarden van de bloeddruk en hartslag 
moeten weer hetzelfde zijn als toen u binnen 
kwam. 
 
Naar huis  
Wij adviseren u iemand mee te nemen die u 
naar huis kan begeleiden. De officiële uitslag 
bespreekt uw behandelend specialist op een 
later moment met u. 
 
Vragen  
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen, neemt u dan contact op met de 
polikliniek cardiologie. Bereikbaar op 
werkdagen tussen 08:30-12:30 en 13:00-
16:30 uur, telefoonnummer 088 708 52 88. 
Of per mail: cardiologie@zgt.nl. 
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