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Flecaïnide-Ajmaline provocatietest 

 

Inleiding 

De cardioloog heeft in overleg met u een 
Flecaïnide-Ajmaline provocatietest 
afgesproken en heeft u al informatie 
gegeven over de reden van het onderzoek. 
In deze folder leggen we u uit hoe het 
onderzoek verloopt en wat u kunt 
verwachten.  
 
Doel van het onderzoek 
De Flecaïnide-Ajmaline provocatietest is een 
onderzoek waarbij door middel van het 
toedienen van Flecaïnide-Ajmaline en 
tegelijkertijd observeren van het ECG 
(hartfilmpje), een eventueel bestaand 
Brugadasyndroom kan worden vastgesteld. 
Het Brugadasyndroom is een erfelijke 
aandoening waarbij de elektrische activiteit 
van het hart verstoord is.  Deze verstoorde 
elektrische activiteit kan leiden tot (ernstige) 
hartritmestoornissen met symptomen zoals 
hartkloppingen, flauwvallen en soms 
plotseling overlijden. 
Het hart zelf vertoont een normale structuur, 
maar op een ECG is deze aandoening over 
het algemeen duidelijk te herkennen. Soms 
zijn er medicijnen (bijvoorbeeld Flecaïnide-
Ajmaline) nodig om de aandoening op het 
ECG zichtbaar te maken.  
 
Voorbereiding 

• U mag thuis op de dag van opname een 
licht ontbijt gebruiken(beschuit met jam 
en kopje thee). Echter, zes uur van te 
voren dient u nuchter te zijn. Dit houdt in 
dat u vanaf dat moment niet mag eten, 
drinken en roken.  

• U mag uw medicijnen die u ’s ochtends 
gebruikt innemen, tenzij de arts iets anders 
met u heeft afgesproken.  

• U mag een begeleider meenemen naar 
het ziekenhuis. Vanaf een half uur voor het 
onderzoek en tijdens het onderzoek mag 
er echter niemand bij u blijven. 

 
Het onderzoek 

Het onderzoek vindt plaats op afdeling 
Hartbewaking waar u door een 
verpleegkundige wordt opgenomen. De 
verpleegkundige zal een aantal dingen met u 
bespreken; er zal u o.a. gevraagd worden 
naar een contactpersoon. U wordt 
aangesloten aan een monitor die uw 
hartritme registreert. U krijgt een infuusnaald 
waardoor de medicijnen kunnen worden 
toegediend. Voor, tijdens en na het 
toedienen van de medicijnen, zal er 
regelmatig een hartfilmpje worden gemaakt 
en uw bloeddruk worden gemeten.  
Geeft u direct aan wanneer u tijdens het 
toedienen van de medicijnen klachten krijgt 
zoals: hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, 
misselijkheid en braken, dubbelzien, tremoren 
(voortdurende schudbeweging van één of 
meer lichaamsdelen die wordt veroorzaakt 
door een onwillekeurige samentrekking van 
spieren), tintelingen en gevoel van opvliegers. 
Het toedienen van medicijnen kan dan 
vroegtijdig gestopt worden. Ook bij 
veranderingen van het hartfilmpje kan het 
nodig zijn om het toedienen van de 
medicijnen vroegtijdig te stoppen. 
 
Na het onderzoek 

• Wanneer er geen veranderingen op het 
hartfilmpje zijn, blijft u nog enkele uren 
(meestal drie) op de afdeling ter 
observatie.  

• Wanneer er wel afwijkingen op het 
hartfilmpje zijn, zal de cardioloog beslissen 



of u langer moet blijven (24 uur ter 
observatie). 

• Bij ontslag is het toegestaan om zelf auto 
te rijden. 
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