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ECG-onderzoek (hartfilmpje) 
 

Inleiding  
Er is zojuist een afspraak gemaakt voor het maken van een ECG. 
Een ECG (ElectroCardioGram) is een hartfilmpje. Hiermee onderzoekt de arts hoe uw hart werkt en of 
er eventueel afwijkingen zijn.  
 
Voorbereiding van het onderzoek 
Op de dag van het onderzoek kunt u het beste kleding dragen die gemakkelijk aan en uit kan. Voor het 
maken van een ECG moet u uw schoenen, sokken en bovenkleding uittrekken (incl. BH) 
Mannen met borsthaar is aan te raden om dit weg te scheren. Het is belangrijk dat u rustig en 
ontspannen aan het onderzoek kunt beginnen. Kom daarom op tijd.  
 
 
Het onderzoek  
U ligt tijdens het maken van het ECG op de onderzoekbank. Er worden stickers op uw borst, enkels en 
polsen geplakt. Aan de stickers worden kabels gekoppeld die verbonden zijn met het ECG-apparaat. Er 
staat geen stroom op de kabels. Gedurende enkele seconden registreert het ECG-apparaat de 
elektrische signalen van uw hart. Via de elektroden worden deze signalen opgevangen en doorgegeven 
aan het apparaat. Het ECG-apparaat zet de gemeten signalen om in een grafiek. Een ECG is geen 
pijnlijk onderzoek. Na het onderzoek worden de stickers verwijderd en mag u zich weer aankleden.  
 
Duur van het onderzoek  
Het onderzoek duurt ongeveer 10-20 minuten.  
 
Uitslag  
Direct na het onderzoek kunt u even plaats nemen in de wachtkamer. De huisarts zal de uitslag dan 
beoordelen. U krijg van de huisarts of 1 van de andere praktijkmedewerkers de uitslag medegedeeld.   
 
Tot slot  
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, neem dan contact op met de praktijk. 
 
Evaluatie voorlichting  
Bent u van mening dat in deze brief bepaalde informatie ontbreekt, onduidelijk of onjuist is, dan horen 
wij dit graag. U kunt dit aangeven bij de assistente.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Huisartsenpraktijk H.A. Eijgelaar 
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