Afspraak voor Tilt Table Test
datum:………….dag………….20……..
tijd:………….uur.

Voor de route kijkt u op het bord in de
centrale hal, direct na de ingang.

Inleiding
Als iemand last heeft van plotselinge wegrakingen of neiging tot wegraken zal de
cardioloog graag willen weten waardoor die
wegraking veroorzaakt wordt. Een manier om
hierachter te komen is om een wegraking te
provoceren. Dit gebeurt door middel van de
Tilt Table Test.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Om een wegraking te provoceren wordt u op
een schuin staande (60°) onderzoeksbank in
een verduisterde kamer geplaatst. U wordt
aangesloten op een hartmonitor en een
automatische bloeddrukmeter. Gedurende 45
minuten blijft u staan terwijl regelmatig uw
bloeddruk wordt gecontroleerd. Uw hartslag
wordt continu in de gaten gehouden. Het
onderzoek dient in een zo rustig mogelijke
sfeer plaats te vinden. Het licht is gedimd en er
zal weinig gesproken worden. Wel is het
belangrijk om te melden wanneer u klachten
heeft. Is er na 45 minuten geen wegraking
geconstateerd, dan kan er een beetje
nitroglycerinespray onder de tong gegeven
worden. Een reactie hierop kan snel in zijn
werk gaan en het middel is ook snel weer
uitgewerkt zodat het onderzoek in totaal niet
langer dan één uur zal duren.

Mocht u wel een wegraking hebben gehad,
rekent u dan wel op wat extra tijd om weer te
herstellen.

Veiligheid
Mocht u tijdens het onderzoek een wegraking
krijgen, dan valt u niet. U draagt een veiligheidsriem. Er is continu een verpleegkundige
aanwezig. Als het nodig is kan de cardioloog
snel ter plaatse zijn.

Voorbereiding
Het is verstandig om voor het onderzoek geen
zware maaltijd te nemen. De laatste 2 uur voor
het onderzoek dient u nuchter te blijven.
Draagt u makkelijk zittende kleding.
Medicijnen kunt u gebruiken zoals u gewend
bent, tenzij de cardioloog anders heeft
voorgeschreven.

Uitslag
De uitslag van dit onderzoek krijgt u van de
cardioloog op zijn spreekuur of telefonisch.
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