
I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T

Tiltingtest

Waarom dit onderzoek? 

Deze test wordt uitgevoerd bij mensen die klachten hebben van

duizeligheid of die regelmatig flauw vallen. We gaan op een natuurlijke

manier die klachten proberen op te wekken om te kijken wat er gebeurt.

Voorbereiding

 U mag ’s morgens (tot 8u) een licht ontbijt gebruiken, nadien dient u

nuchter (niet eten/niet drinken) te blijven.

 Gelieve u een 20-tal minuten voor uw afspraak te laten inschrijven

aan het onthaal.

 U dient zich op het afgesproken uur aan te bieden op de dagkliniek

X3N of de lounge X2W.

 Op de dagkliniek of cardiolounge brengt men een infuus aan en

begeleidt men u naar de consultatie cardiologie waar de test zal

doorgaan.

Cardiologie
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 Na het nemen van een ECG en

meting van de bloeddruk in

liggende houding, wordt de

tafel gekanteld tot 60°, u leunt

dus tegen de tafel.

 Tijdens de test wordt elke

minuut de bloeddruk gemeten

en wordt uw hartritme continu

gevolgd.

 De test duurt 45 minuten,

tenzij er klachten optreden

van duizeligheid of in geval u

een bewustzijnsdaling doet. U

wordt dan onmiddellijk neer-

gelegd zodat uw bloeddruk en

hartritme kunnen herstellen.

Onderzoek

 De verpleegkundige zal u vragen om op een tafel te gaan liggen.

 Daarna zal zij via electroden een ECG-toestel en een bloeddrukmeter

op uw lichaam bevestigen

 Uit veiligheid worden 2 riemen over u gespannen, dit om het vallen

tijdens de test te voorkomen.

 De verpleegkundige blijft gedurende het ganse onderzoek in de

kamer aanwezig. Bij problemen kan het personeel aangesproken

worden. Het onderzoek gebeurt in stilte.

Bloeddruk
-meter

Kantel-
tafel
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Risico’s en mogelijke alternatieven

Tijdens de test kan u flauwvallen, maar dit is vlot omkeerbaar door u

opnieuw neer te leggen. Bij problemen kan het personeel worden

aangesproken.

Resultaat

De resultaten worden later met de dokter besproken tijdens de

consultatie.

Nazorg

 Na de test wordt alles verwijderd en mag u terug naar de

dagkliniek/cardiolounge. Zij zullen het infuus verwijderen waarna u

wordt ontslagen en naar huis kan vertrekken.

 Het is niet aan te raden om zelf met de auto te rijden.

Annulering

Gelieve ons tijdig te contacteren indien u niet aanwezig kan zijn op de

voorziene afspraak.
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Contactgegevens 

Campus Aalst 

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst 

Tel: 053 72 44 33

Cardiologie.aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse 

Tel: 02 300 63 37

Cardiologie.asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 63

Cardiologie.ninove@olvz-aalst.be



Noodsituatie na 

ontslag uit het 

ziekenhuis? 

 Bel uw huisarts of 

huisarts van wacht 

 Zo nodig bel 100 

www.hartcentrumaalst.be
www.olvz.be

D i s c l a i m e r

De informatie in deze brochure is van 

algemene aard en is bedoeld om u een 

globaal beeld te geven van de zorg en 

voorlichting die u kunt verwachten. In iedere 

situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere 

adviezen of procedures van toepassing zijn. 

Deze brochure vervangt dus niet de 

informatie die u van uw behandelend arts 

reeds kreeg en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het lezen van 

deze brochure nog vragen schrijf deze 

eventueel op en bespreek ze in ieder geval 

met uw behandelend arts.
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Goedgekeurd door dokter Eric Wyffels
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