Spreekuur
Kindercardiologie

KINDERGENEESKU
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Patiënteninformatie
Dit spreekuur is bedoeld voor kinderen die door de arts van het consultatiebureau of de huisarts voor nader
onderzoek zijn verwezen naar een kindercardioloog. Meestal gebeurt dit omdat er een hartruis is
geconstateerd, maar soms ook omdat kinderen hartkloppingen of pijn op de borst hebben.
Een hartruis of souffle is het geluid dat wordt veroorzaakt door het snel en krachtig stromen van het bloed. In
het algemeen geldt dat luide geruisen horen bij (aangeboren) hartafwijkingen. Bij de minder luide geruisen is
dat minder duidelijk. Vaak is een minder hard geruis ‘onschuldig’. Zo’n onschuldig geruis komt bij kinderen
tussen 0 en 16 jaar vaak voor en wordt veroorzaakt door trillingen in het hart tijdens het uitstromen van het
bloed. Er is in dat geval geen sprake van een hartaandoening.
Voor een compleet en actueel overzicht van ons zorgaanbod kijkt u op www.dcklinieken.nl.

Kindercardiologie

Het onderzoek door de kindercardioloog bestaat uit een lichamelijk onderzoek, een electrocardiogram (ook
wel ‘hartfilmpje’ of ECG genoemd) waarmee de elek trische activiteit van het hart wordt gemeten, en een
hartecho. Op deze wijze kan direct de aanwezigheid van een (aangeboren) hartafwijking worden vastgesteld.
Om te zien of er sprake is van een ritmestoornis wordt er een ECG en eventueel ook een 24 uurs-ECG (Holter)
en/of een event-recorder gebruikt.
Voor het onderzoek moet uw kind worden uitgekleed en eventuele sieraden om de polsen worden afgedaan.
Eerst wordt uw kind gewogen en gemeten. Daarna wordt op de onderzoekstafel het hartfilmpje gemaakt.
Hiervoor worden er elektroden geplakt op de borstkas, de polsen en de enkels. Het is belangrijk dat tijdens
het maken van het ECG uw kind zo rustig en ontspannen mogelijk ligt.
Ligt het kind rustig dan duurt het maken van het ECG ongeveer 30 seconden. Bij een onrustig kind is het
soms nodig het onderzoek een of twee keer te herhalen voordat de beste kwaliteit is bereikt. De registratie
zelf duurt niet lang, maar de hele procedure kan soms wel 15 minuten in beslag nemen.
Na het hartfilmpje gaat u met uw kind naar de kindercardioloog. Die zal eerst een lichamelijk onderzoek
verrichten. Dit bestaat uit het nakijken van uw kind met o.a. luisteren naar hart en longen.
Daarna wordt de echo van het hart gemaakt. Er wordt eerst wat gel op de borstkas gesmeerd, waarna met
de echokop (een zogenaamde transducer) via een monitor het hartje kan worden gezien. Ook tijdens dit
onderzoek spelen de ouders /verzorgers een belangrijke rol bij het kalmeren van hun kind. Het is goed om
thuis (bij oudere kinderen) de kinderen voor te bereiden op wat er gaat gebeuren.

Duur van het onderzoek

Het lichamelijke onderzoek, het maken van een ECG en een echo, en het bespreken van de resultaten duurt bij
elkaar ongeveer 50 minuten. Voor het aanbrengen van het 24 uurs ECG/de eventrecorder wordt een aparte
afspraak gemaakt.

De uitslag

De uitslag van de onderzoeken is meteen bekend. De kindercardioloog zal zijn bevindingen met u bespreken
en uitleggen wat een eventuele behandeling inhoudt. De huisarts/verwijzer krijgt binnen 24 uur de uitslag van
het onderzoek.

Voor het onderzoek

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze
balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

•
•
•

het aanvraagformulier, dat u van uw huisarts meekrijgt
uw verzekeringspasje
uw identiteitsbewijs

Omdat de benodigde onderzoeken in verschillende onderzoekskamers plaatsvinden, verzoeken wij u voor
baby’s een omslagdoek en voor grotere kinderen een badjas mee te nemen.

Afspraak maken

Voor het spreekuur kindercardiologie hebt u een verwijzing nodig van een arts. Als u die hebt, kunt u ons
bellen voor een afspraak: 088 0100 900.
Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur
van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.
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Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur
(vrijdag tot 18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.
Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen
wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig.
Wilt u precies weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad
of kijk op www.dcklinieken.nl.

