
Tilttest

Informatiebrochure patiënten

Resultaten

Tijdens de test heeft men het verloop van uw bloeddruk 
en hartritme precies kunnen volgen. Uw behandelende 
arts ontvangt de uitslag van het onderzoek. De resultaten 
worden u bij een volgende raadpleging meegedeeld.

Contact

Raadpleging cardiologie, route 144
U kunt steeds contact opnemen met het secretariaat  
cardiologie via tel. 03 821 35 38.
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UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook   en twitter       

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

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.



Beste patiënt, 

Welkom in het UZA op de dienst cardiologie. Binnenkort  
ondergaat u een tilttest. In deze folder vindt u meer 
informatie over de voorbereiding en het verloop van dit 
onderzoek. Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet ons te  
contacteren. Onze gegevens vindt u achteraan. 

Wat is een tilttest?

Een tilttest (ook wel de kanteltafeltest genoemd) is een  
onderzoek dat wordt uitgevoerd bij patiënten die last  
hebben van flauwvallen of duizeligheid. 

Flauwvallen kan verschillende oorzaken hebben. Met de 
tilttest lokken we deze gewaarwordingen gecontroleerd uit 
om de oorzaak op te sporen.  

Voorbereiding op de tilttest

Zo bereidt u zich voor op het onderzoek: 
•	 U	moet	minstens	vier	uur	voor	het	onderzoek	nuchter	

zijn. Dat betekent dat u niets meer mag eten en drinken.
•	 Uw	behandelende	arts	beslist	welke	medicatie	u	al	dan	

niet mag innemen vóór de test. 
•	 U	meldt	zich	aan	op	de	raadpleging	cardiologie	(route	144).	

Begeleidende familieleden kunnen tijdens de test in de 
wachtzaal wachten of naar de cafetaria gaan.

Verloop van de tilttest

De test duurt ongeveer één uur en wordt uitgevoerd bij 
patiënten die voldoende lang kunnen rechtstaan. 

U neemt plaats op de kanteltafel. De verpleegkundige 
brengt de elektroden voor het elektrocardiogram (ECG of 
hartfilmpje) en de bloeddrukmeter aan. Er gebeuren enkele 
metingen in rusttoestand. 

Over de borst en de benen krijgt u een band om te voor- 
komen dat u van de tafel valt. Daarna wordt de tafel  
gekanteld op 60 graden: niet helemaal rechtop maar 
lichtjes achteruit hellend. Tijdens het rechtstaan plaatst u 
uw voeten op een voetensteun. Uw bloeddruk en hartritme 
worden continu gevolgd.

•	 Tijdens	de	test	is	het	belangrijk	dat	u	klachten	zoals	
misselijkheid, draaiingen of zwarte vlekken voor de ogen 
meteen meldt.

•	 Als	u	het	bewustzijn	dreigt	te	verliezen	wordt	de	tafel	 
onmiddellijk terug horizontaal geplaatst en is de test  
afgelopen.

•	 Als	u	geen	klachten	ondervindt,	wordt	de	test	na	 
45 minuten beëindigd.


