
INSPANNINGS-
ELEKTROCARDIOGRAM 
op aanvraag van de huisarts

Huisarts
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GENEESMIDDELENGEBRUIK 
Als u geneesmiddelen gebruikt, wilt u dit dan voor het onderzoek melden? 
S.v.p. uw medicijnen en de lijst met medicatie meenemen naar het onderzoek. 
Indien u een bètablokker gebruikt, dan dient u het gebruik in overleg met uw 
huisarts 1 dag voor het onderzoek te stoppen. 

ALGEMEEN 
Het inspannings-elektrocardiogram geeft informatie over het hart tijdens in-
spanning. Omdat bij dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van een home-trai-
ner spreken we ook van ’fiets-ergometrie’. Voordat u aan de fiets-ergometrie 
kunt beginnen wordt er eerst een elektrocardiogram in rust gemaakt. Het 
hangt van de uitslag van dit onderzoek af of er bij u een inspannings-elektro-
cardiogram mag wor den afgenomen. 

HET ONDERZOEK 
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie van de afdeling Hart-
functie: route 06-BG. Neemt u uw patiëntenpas (ponsplaatje) mee bij uw 
bezoek. Bij de patiëntenregistratiebalie in de centrale hal kunt u  een pati-
entenpas laten maken / wijzigen. Neemt u hiervoor uw legitimatiebewijs en 
verzekeringspasje mee. 

Het onderzoek begint met het aanbrengen van de elektroden op de borst. 
Vooraf wordt de huid ontvet; dit kan wat koud aanvoelen. Vervolgens wordt u 
verzocht plaats te nemen op de home-trainer en begint u met de pedalen rond 
te draaien. De pedalen worden steeds zwaarder belast en u krijgt het gevoel 
dat u op moet fietsen tegen een alsmaar steilere helling. Meestal is het de be-
doeling van deze test dat een maximaal haalbare inspanning wordt geleverd. 
Daarom wordt u, tijdens het fietsen, aangemoedigd ’alles’ te geven. Maximale 
inzet zal ook het beste resultaat van het onderzoek geven. Het onderzoek zelf 
duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. 

Tijdens de inspanning wordt het elektrocardiogram voortdurend in de ga-
ten gehouden. Dat geldt ook voor de bloeddruk. Toch wordt u verzocht om 
eventuele klachten, zoals pijn op de borst, vermoeidheid en kortademigheid, 
direct te melden. Het is echter niet de bedoeling dat u uit eigen beweging 
zomaar stopt met fietsen. Probeer door te trappen tot u gezegd wordt dat u 
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mag stoppen. De apparatuur, die alle gegevens verwerkt, geeft af en toe een 
piep toontje. Wij wijzen erop dat dit geen alarmsignaal is; er is dus geen reden 
tot schrikken. 

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Het is raadzaam om ongeveer 
een uur voor het onderzoek een lichte maaltijd te gebrui ken. U kunt, zo u wilt, 
een sportbroekje en gemakkelijke schoenen meebrengen. Het dragen van 
schoeisel met rubber zolen wordt aangeraden! 

DE UITSLAG 
U kunt vanaf drie werkdagen na het onderzoek een afspraak met uw huisarts 
maken om de uitslag  te bespreken en het vervolg van uw behandeling. In 
sommige gevallen kan dit telefonisch. 

VERHINDERING 
Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak 
maken via  0344-674052. 

HEEFT U NOG VRAGEN? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bellen.  0344-674247 



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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