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Regionale Transmurale Afspraak  -  rust-ECG’s via huisartsen  
 
1. Doel van de werkafspraak 
Deze werkafspraak  beschrijft hoe huisartsen op een kwalitatieve en veilige manier rust-ECG’s aan 
kunnen vragen. 
 
2. Aan te vragen diagnostiek 
Rust-ECG voor patiënten die aan de indicaties voor deze diagnostiek voldoen 
 
3. Behandeling  
De huisarts blijft verantwoordelijk voor de behandeling en volgt advies cardioloog op, eventueel in 
overleg.  
 
4. Indicaties voor aanvragen diagnostiek  
Te beoordelen aan de huisarts 
 
Contra-indicaties: geen. 
 
SPOED: 
Deze diagnostiek is vanzelfsprekend alleen aan te vragen indien er geen sprake is van spoed. Bij 
spoed en/of de volgende indicatie dient de huisarts telefonisch contact op te nemen met de 
dienstdoende cardioloog via de centrale receptie 0344-674911: 

 Bij verdenking op instabiele Angina Pectoris, ACS/AMI (spoed) 
 Bij vers AF (< 48 uur) (spoed) 
 Bij ritmestoornissen met dreigende heamodynamische instabiliteit 

 
5. Berichtgeving communicatie HA->SP SP->HA en de termijnen waarbinnen dit gebeurt 

• Rust-ECG wordt aangevraagd via ZorgDomein om dit in het ziekenhuis te laten 
doen 

• Indien aanwezig wordt een kopie van een recentelijk gemaakt ECG meegestuurd 
via ZorgDomein. 

• Uitslag komt via edifact binnen bij de huisartsen (net zoals radiologie) 
• Uitslag moet binnen 24 uur bekend zijn. 

 
 
6.a Werkwijze huisarts  

• Aanvraag voor Rust-ECG  in Ziekenhuis Rivierenland wordt door huisarts gedaan via 
ZorgDomein 

• Uitslag komt via edifact binnen bij de huisartsen (net zoals radiologie) 
• Patiënt krijgt uitgedraaide print van het ECG mee. Dit moet de patiënt direct afgeven bij 

de huisarts, zodat het ECG daar al ligt (huisarts blijft verantwoordelijk voor patiënt/ECG) 
• ECG’s die op locatie Teisterbant gemaakt worden komen ook op de werklijst van de 

dienstdoende cardioloog en worden ook binnen 24 uur beoordeeld.  
• Ook op locatie Teisterbant krijgt de patiënt de uitdraai van het ECG mee om bij de 

huisarts af te geven. 
 

Tenslotte ziet de huisarts de patiënt bij het verwijzen en kan  deze klinisch beoordelen of dit 
verantwoord is. 
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6.b Werkwijze specialist: wat kan de patiënt verwachten 
 

 Patiënten bellen zelf voor een afspraak.  

 De huisarts ziet de patiënt bij het verwijzen en kan klinisch beoordelen of dit verantwoord is. 

 Patiënt kan binnen 1 dag terecht voor een afspraak. Huisarts geeft de informatiefolder 
desgewenst mee aan de patiënt. Wanneer de patiënt de verwijzing via de mail ontvangt, zit 
daarin een link met de patiëntinformatie in  

 Assistenten plannen de afspraak  in voor de locaties Tiel of Culemborg  

 Patiënt komt een ECG laten maken    

 Patiënt krijgt na het onderzoek een uitgedraaide print van het ECG mee die hij/zij direct moet 
afgeven bij de huisarts, zodat het ECG daar al ligt (huisarts blijft verantwoordelijk voor 
patiënt/ECG)  

 ECG komt op werklijst van de dienstdoende cardioloog 

 Dienstdoende cardioloog beoordeeld het ECG 

 Uitslag komt via edifact binnen bij de huisartsen (net zoals uitslagen radiologie) 

 ECG’s die op locatie Teisterbant gemaakt worden komen ook op de werklijst van de 
dienstdoende cardioloog en worden ook binnen 24 uur beoordeeld.  

 Ook op de locatie Teisterbant krijgt de patiënt de uitdraai van het ECG mee om bij de 
huisarts af te geven. 

 
Beoordeling van rust-ECG door de cardioloog geschiedt op de dag van het onderzoek. Het onderzoek 
moet binnen 24 uur beoordeeld zijn.  
Terugkoppeling naar huisarts van uitslag, toelichting en advies vindt plaats via edifact, er kan 1 
werkdag vertraging in zitten.  
 
Bij een fors afwijkend rust-ECG neemt de cardioloog direct telefonisch contact op met de huisarts. 
 

 
7. Informatie en voorlichting patiënt door wie 
Huisarts geeft de informatiefolder desgewenst mee aan de patiënt. Wanneer de patiënt de 
verwijzing via de mail ontvangt, zit daarin een link met de patiëntinformatie in. Voor eventuele 
vragen kan de patiënt  telefonisch contact opnemen met de polikliniek Cardiologie.  
 
 
8. Indicaties voor verwijzing cardioloog 
Bij een fors afwijkend rust-ECG zal direct overleg plaatsvinden tussen hartfunctielaborant en 
cardioloog en de cardioloog neemt dan zo mogelijk in overleg de behandeling van de patiënt van de 
huisarts over. De cardioloog neemt in dat geval telefonisch contact op met de huisarts. 
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