Cardiologie

Ajmaline of Tambocor test

Welkom
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Welkom in de app van het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis. In deze app vindt u alle informatie omtrent de
behandeling aan uw hart.
Meer informatie over: ETZ
Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ
hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Omdat iedere patiënt
uniek is, bieden we zorg op maat. Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. 'Oog
voor jou' noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te
kiezen. Op deze wijze leveren wij onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

Ajmaline of Tambocor test
De Ajmaline of Tambocor test is een onderzoek om te kijken of u wellicht het Brugada syndroom heeft. Mocht u
het syndroom hebben, dan kan het zijn dat het onderzoek hartritmestoornissen opwekt. Om dit te kunnen zien
wordt met het hartfilmpje voortdurend uw hartritme in de gaten gehouden.
Voordat u een onderzoek ondergaat is het belangrijk dat u volledig geïnformeerd bent door de arts over het
onderzoek.
Aan elk onderzoek zitten risico's verbonden. De arts bespreekt wat voor u van toepassing is.
U als patiënt geeft vervolgens toestemming voor het uitvoeren van uw behandeling.
Mogelijke risico's bij dit onderzoek zijn:
 Ritmestoornissen
Als u meer informatie wil over het syndroom van Brugada op de onderstaande link
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/gids-hartritme/soorten-hartritmestoornissen/brugada-syndroom

Cardiologen
Uw behandeling wordt uitgevoerd door een cardioloog. Op de site van het ETZ kunt u alle cardiologen
zien werkzaam in het ETZ (klik onderaan de pagina op 'zorgteam').

Contact
U bent verhinderd: U kunt contact opnemen binnen kantoortijden met cardiologie via tel: 013-2215828
U heeft nog vragen: U kunt een bericht sturen via Mijn ETZ
U wilt persoonlijk contact: U kunt contact opnemen binnen kantoortijden met cardiologie via tel: 013-2215828

Voorbereidingen

Nuchter zijn
Om complicaties tijdens en na uw ingreep te voorkomen is het heel belangrijk dat u nuchter bent.
Wanneer heeft u een afspraak?
Ochtend (voor 12uur): U mag na 0.00 uur niets meer eten of drinken. U mag uw medicatie met een slokje water
innemen.
Middag (na 12uur): U mag om 7.00 uur een licht ontbijt (2 beschuiten of 1 boterham met een kopje thee). Hierna
mag u niets meer eten en drinken.

Bent u diabeet?
Indien u een onderzoek/behandeling ondergaat en suikerpatiënt bent kan het zijn dat uw medicatie of insuline
gebruik wordt aangepast.
Nee: U hoeft niets speciaals te doen.
Ja: Neem contact op met uw diabetesverpleegkundige of uw behandelend arts over het te volgen beleid.

Onderzoek
Voor het onderzoek
Voor het onderzoek moet u uw bovenkleding uitdoen. Om een hartfilmpje te kunnen maken worden er
verschillende plakkers op uw borst aangebracht. U wordt aan de monitor aangesloten en iedere 2 minuten wordt
er een filmpje gemaakt. U krijgt een infuusnaald in uw arm, hierdoor geeft de cardioloog iedere minuut het
medicijn Ajmaline of Tambocor. De hoeveelheid Ajmaline of Tambocor wordt aan de hand van uw gewicht
berekend, het is hierdoor van belang dat wij het juiste gewicht hebben. U wordt daarom op de afdeling nog
gewogen. Ook krijgt u een bloeddrukband om de arm. Uw bloeddruk wordt iedere twee minuten automatisch
gemeten. U ligt het hele onderzoek op uw rug op een bed. Tijdens het maken van een hartfilmpje moet u stil
blijven liggen.

Tijdens het onderzoek
Tijdens het onderzoek zal steeds een gespecialiseerd verpleegkundige en een cardioloog aanwezig zijn.
Apparatuur en medicijnen om eventuele hartritmestoornissen te behandelen zijn altijd aanwezig.
Het onderzoek zelf duurt ongeveer 15 minuten. Het onderzoek, inclusief de voorbereidingen, duurt ongeveer één
tot anderhalf uur.

Na het onderzoek
Optie 1: Wanneer er geen hartritmestoornissen hebben voorgedaan, krijgt u van de verpleegkundige iets te eten
en mag u daarna naar huis. Thuis zijn er geen beperkingen en mag u dus alles weer doen.
Optie 2: Wanneer er wel hartritmestoornissen hebben plaatsgevonden of bepaalde veranderingen op het
hartfilmpje te zien waren, is het mogelijk dat de cardioloog u ter observatie wil opnemen.

Naar huis na het onderzoek
De cardioloog vertelt u meteen de voorlopige uitslag van het onderzoek.
De cardioloog zal het resultaat met zijn collega’s in het AMC te Amsterdam bespreken. Tijdens een controle
afspraak wordt hier verder op ingegaan.

