
Dobutamine-stress-
echocardiografie

Hartspieronderzoek na medicamenteuze belasting 

Informatiebrochure patiënten

Resultaten

Uw behandelende arts ontvangt de uitslag van het  
onderzoek.

Contact

� Kunt u een afspraak niet nakomen? Meld dit dan tijdig 
aan de raadpleging cardiologie. 

� Hebt u nog bijkomende vragen? Aarzel dan niet om de 
verpleegkundige of arts te contacteren. 

 

Nuttige telefoonnummers 

� Raadpleging cardiologie   03 821 35 38
� Echocardiografie  03 821 36 68
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Volg ons op facebook   en twitter       

Deze folder bevat algemene informatie 
en is bedoeld als aanvulling op het gesprek 
met uw zorgverlener.



Beste patiënt, 

Welkom in het UZA. Deze folder biedt wat meer informatie 
over een ‘Dobutamine-stress-echocardiografie’. We proberen 
u een zo volledig mogelijk beeld van het onderzoek te geven. 
Hebt u na het lezen van de brochure nog vragen, dan kunt 
u steeds terecht bij uw arts of verpleegkundige. Zij helpen 
u graag verder.

Wat meer uitleg

Een ‘Dobutamine-stress-echocardiografie’ is een hartonder-
zoek bij patiënten die niet voldoende lichamelijke inspanning 
kunnen leveren (met de fiets). Met de test willen we soms 
verborgen klachten als pijn op de borst opsporen. 

Daartoe moeten we de doorbloeding van het hart tijdens 
een belasting onderzoeken. Met het geneesmiddel  
Dobutamine® bootsen we een lichamelijke inspanning na. 
Dobutamine doet het hart sneller en krachtiger kloppen, 
alsof u een lichamelijke inspanning levert. 

Tijdens het onderzoek maakt de cardioloog bewegende 
beelden van uw hart. Afwijkende bewegingspatronen  
kunnen wijzen op hartproblemen.
 

Zo bereidt u zich thuis voor

Neem een volledig ontbijt voor het onderzoek. Mogelijk 
vraagt uw arts u om medicatie die het hartritme vertraagt 
minstens 24 uur voor het onderzoek te stoppen. 
Voorbeelden:
� Bètablokkers zoals Tenormin®, Inderal®, Emconcor®, 

Sotalex®, Selozok® 
� Calciumantagonisten zoals Tildiem®, Isoptine® 

Verloop van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich aan op de raad- 
pleging cardiologie. U maakt uw bovenlichaam vrij en 
neemt plaats op de onderzoekstafel. De verpleegkundige 
plaatst een infuus in uw arm om medicatie toe te dienen, 
sluit het ECG-toestel aan en brengt een bloeddrukmeter 
aan. Eerst meet hij/zij uw bloeddrukwaarden en wordt een 
hartfilmpje (ECG) gemaakt. Vervolgens neemt de arts de 
eerste echobeelden in rust. 

Dan wordt het geneesmiddel Dobutamine geleidelijk via een 
infuuspomp toegediend tot het gewenste hartritme bereikt 
is. De arts maakt regelmatig een echo. Ook ECG en bloed-
druk worden regelmatig opgenomen. De test eindigt als de 
gewenste hartslag bereikt is of als de arts dit beslist.

Nevenwerkingen
Het is mogelijk dat u tijdens het onderzoek last krijgt van 
hartkloppingen of druk op de borst. Als dit laatste zich 
voordoet, moet u dit onmiddellijk melden aan de arts. 

Tijdsduur
U mag vertrekken als uw hartslag en bloeddruk weer 
normaal zijn. De voorbereidingen en test duren in totaal 
ongeveer een uur. 


