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Echocardiografie en
Doppler-onderzoek

U krijgt binnenkort een echocardiografie van uw hart. Dit wordt ook wel een
echo genoemd. Daarnaast krijgen sommige patiënten ook een doppleronderzoek. In deze folder leest u hoe deze onderzoeken in zijn werk gaan.

Het onderzoek
U meldt zich altijd eerst aan met uw identiteitsbewijs bij de aanmeldzuil. U vindt
deze aanmeldzuil bij de ingangen. Vervolgens ziet u op het scherm wat u moet
doen. Als uw gegevens kloppen, krijgt u een dagticket. Hierop staat vermeld:
•	
alle afspraken van die dag

Het onderzoek kan op 6 locaties plaatsvinden:

•	
een barcode

•	Locatie Alkmaar

•	
de eventuele wachttijd van uw afspraak. Deze ziet u ook op het scherm

Polikliniek hart-long centrum, huisnummer 138
Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar

Op uw dagticket staat de locatie van de polikliniek waar u de afspraak heeft.

Telefoon: 072 - 548 2700

Bij aankomst op deze polikliniek meldt u zich met dit zelfde ticket aan bij de

•	Locatie Den Helder
Functieafdeling, huisnummer 40

aanmeldzuil. De hartfunctielaborant weet nu dat u op de polikliniek bent. Op het
scherm staat in welke wachtruimte u kunt plaatsnemen.

Huisduinerweg 3, 1782 GZ Den Helder
Telefoon: 0223 – 696 546
•	Locatie Heerhugowaard
Stationsplein 49

De hartfunctielaborant brengt u naar de onderzoekskamer, waar u uw bovenkleding mag uitdoen. Daarom is het handig om gemakkelijk zittende kleding aan te
trekken. Vervolgens gaat u op uw linkerzij op de onderzoekstafel liggen.

1703 WD Heerhugowaard
Telefoon: 072 - 548 2700

Echocardiografie

•	Locatie Limmen

Tijdens een echo kijken we met geluidsgolven naar uw hart. Hiermee komen we

Zonnedauw 2

meer te weten over de samentrekkingskracht, de vorm, de grootte en de kleppen

1906 HA Limmen

van uw hart. De geluidsgolven bij een echo zijn volkomen onschadelijk. De hart-

Telefoon: 072 – 548 2700

functielaborant zet een apparaatje op uw borstkas. Het apparaatje is ingesmeerd

•	Locatie Texel-polikliniek

met gel en zendt geluidsgolven naar het hart. Deze worden teruggekaatst door

Pontweg 106

uw hart en weer opgevangen met hetzelfde apparaatje. Een computer zet de te-

1791 LB Den Burg

ruggekaatste geluidsgolven om in bewegende beelden op een beeldscherm. Het

Telefoon 0223 – 696 546

onderzoek is niet pijnlijk. Sommige mensen ervaren de druk van het apparaatje

•	Locatie Schagen

als gevoelig. Het totale onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

Kaagweg 25
1741 LC Schagen

Doppler-onderzoek

Telefoon: 0223 – 696 546

Om wat uitgebreider naar uw hart te kijken, vraagt in sommige gevallen de cardioloog een echo-doppler onderzoek aan. Er worden dan extra metingen gedaan

U hoort van de polikliniekassistente op welke locatie uw onderzoek

wat meer tijd vergt.

plaatsvindt.

Bij dit onderzoek wordt dezelfde apparatuur gebruikt als bij de echo. Het totale
onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Uitslag van het onderzoek
U krijgt de uitslag van het onderzoek bij uw eerstvolgende afspraak met uw
behandelend arts.

Uw vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de
medewerkers van de polikliniek hart-long centrum Noordwest Ziekenhuisgroep.
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur:
•	locatie Alkmaar, Heerhugowaard en Limmen: telefoon 072 - 548 2700
•	locatie Den Helder, Schagen en Texel: telefoon 0223 - 696 546
E-mail Alkmaar, Heerhugowaard en Limmen: polikliniekhlc@nwz.nl
E-mail Den Helder, Schagen en Texel: p.cardiologie@nwz.nl
Meer informatie: hartlongcentrum.nwz.nl
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Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl.
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