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Algeheel onderzoek van het bloed en de urine.
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Lichamelijk vooronderzoek: BMI, vet, et cetera.
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Cardiologische onderzoeken

Eindbespreking en rapportage

ECG-onderzoek bij rust en tijdens belasting,
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een ultrasoon onderzoek van het hart en een
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66 dito

by dito

Persoonlijk gesprek met de cardioloog en
radioloog.
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Alle onderzoeken en uitslagen op dezelfde dag.
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Rapportage op cd-rom en op schrift.
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Geen wachtlijsten en geen verwijsbrief nodig.

l

Persoonlijke, Nederlandstalige begeleiding.
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