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Binnenkort wordt u in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) verwacht voor een Ajmaline of
Tambocor test. In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek.
U wordt verwacht in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) op:
……………………………. dag ………………………….. om ……………………….. uur, op
locatie ETZ TweeSteden, afdeling 1A, hartbewaking.

Reden van het onderzoek
Uw cardioloog heeft in overleg met u besloten een Ajmaline of Tambocor test bij u uit te voeren.
Het doel van deze test is te bepalen of u het Brugada syndroom heeft. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door een cardioloog in aanwezigheid van een gespecialiseerd verpleegkundige.
Er kunnen verschillende redenen zijn dat uw cardioloog u wil onderzoeken.
U heeft onlangs:
 een kortdurende bewusteloosheid (wegraking) gehad;
 een hartstilstand gehad;
 een hartfilmpje (ECG) gehad waarbij een afwijking is aangetroffen;
 iemand uit uw familie is plotseling zonder duidelijke reden op jonge leeftijd overleden.
Bovenstaande kan betekenen dat u lijdt aan het Brugada syndroom. Dit is een erfelijke aandoening
waarbij de elektrische activiteit van het hart verstoord is. Hierbij is er een verhoogd risico op ernstige
hartritmestoornissen met plotseling overlijden.

Voorbereidingen
Op de dag van de behandeling wordt u op afdeling 1A, Hartbewaking, op locatie ETZ TweeSteden
verwacht of. Als u voor de middag wordt geholpen, moet u nuchter zijn. Wanneer u ‘s middags wordt
geholpen, mag u om 07.00 uur licht ontbijten (twee beschuiten of één boterham met een kopje thee).
Als u nog andere medicijnen gebruikt, heeft uw behandelend arts met u besproken of u deze
medicijnen op de dag van het onderzoek nog in mag nemen. Wilt u uw overige medicijnen en een
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overzicht hiervan meebrengen?
Als u diabeet bent, is het noodzakelijk dat u contact opneemt met uw behandelend arts of uw
diabetesverpleegkundige over het te volgen beleid.

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
twee 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.

Tijdsduur
Het onderzoek zelf duurt ongeveer vijftien minuten. Het onderzoek, inclusief de voorbereidingen,
duurt ongeveer één tot anderhalf uur.

Risico’s en bijwerkingen
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.
Apparatuur en medicijnen om eventuele hartritmestoornissen te behandelen zijn altijd aanwezig.
Daarom zijn er tijdens het onderzoek steeds een gespecialiseerd verpleegkundige en een cardioloog
aanwezig. In verband met het optreden van mogelijke medische problemen (complicaties) is het
noodzakelijk dat u nuchter bent voor het onderzoek.

Na het onderzoek
De cardioloog vertelt u meteen de uitslag van het onderzoek. Wanneer er geen specifieke
veranderingen op het hartfilmpje te zien zijn, is het onwaarschijnlijk dat u het Brugada syndroom heeft.
Toch bespreekt de cardioloog vaak het resultaat met zijn collega’s in het AMC te Amsterdam. Tijdens
een controleafspraak wordt hier verder op ingegaan.
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.
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.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht
zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek Cardiologie. In uw plaats kan een andere
patiënt geholpen worden. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en
16.30 uur.

Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft dan kunt u op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur
contact opnemen.
Zie voor meer informatie:
www.etz.nl

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth
Polikliniek Cardiologie:
Route 56

(013) 221 00 30

Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniek Cardiologie:
Wachtruimte 4
Afdeling 1A, Hartbewaking:
EHH (Eerste Hart Hulp):

(013) 221 00 30
(013) 221 40 00
(013) 221 49 50
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