Uw vaatchirurg heeft voor u een arteriografie aangevraagd.
Arteriografie is een onderzoek dat met röntgenfoto’s en
een contrastvloeistof bepaalde bloedvaten zichtbaar
maakt. In deze folder informeren we u over het verloop
van het onderzoek.
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Wat u moet
weten over een
arteriografie
patiënteninformatie

Hoe bereidt u zich
voor?

Het onderzoek

Na het onderzoek

1. U vult de preoperatieve vragenlijst in.

Een arteriografie is een onderzoek waarbij de arts een dun
slangetje (katheter) in de bloedvaten schuift. Nadat hij
u plaatselijk verdoofd heeft (meestal in de lies), prikt de
arts een slagader aan. Vervolgens brengen we de katheter
in. Hierna spuiten we de contrastvloeistof in. Met behulp
van röntgenstralen brengt deze stof de slagaders in beeld.
Wanneer we het contrastmiddel inspuiten, krijgt u een
warm en branderig gevoel. Dit gaat vanzelf weer over. U
bent ongeveer twee uur van uw kamer weg.

Na het onderzoek brengen we u terug naar de
kamer. Doordat er een slagader is aangeprikt, is het
bloedingsgevaar groter. Daarom is het belangrijk dat
u tot de volgende ochtend in uw bed blijft liggen. Het
contrastmiddel dat we gebruiken tijdens dit onderzoek is
belastend voor de nieren. U moet dus minstens twee liter
water drinken en goed urineren.

2. EKG: hartonderzoek
3. RX-thorax: foto van de longen
4. Longfunctie: onderzoek van de longen
5. Bloedafname
6. Indien mogelijk prikken we in de linkerarm een
katheter.

• Bloeddruk en pols.
• Punctieplaats: op de plaats waar de arts de katheter
heeft geprikt, kleeft een kleine pleister.
• De ochtend na het onderzoek laat u bloed nemen.
In het bloed onderzoeken we het ureum- en
kreatininegehalte. Dit om de nierfunctie te
controleren.

7. Vóór 11 uur krijgt u een ontbijt, nadien blijft u nuchter.
8. Verwijder uurwerk en juwelen (behalve uw trouwring).
9. Verwijder tandprothese, bril, contactlenzen,
hoorapparaat, haarspelden en kammen.

Wanneer alles goed verloopt, mag u in samenspraak met
de vaatchirurg de dag na het onderzoek naar huis. De arts
bespreekt op een latere consultatie met u de uitslagen
van de onderzoeken. Eventueel plant hij een verdere
behandeling.

10. Rond 12 uur krijgt u een infuus en een operatieschort.
Vergeet niet uw ondergoed uit te doen wanneer u
naar het onderzoek vertrekt.
11. Tussen 13 en 14 uur komt de verpleegkundige u
ophalen. Zij brengt u, in bed, naar de radiologie waar
het onderzoek plaatsvindt.

Regelmatig komt de verpleegkundige een aantal zaken
nakijken.

Foto: detail uit een arteriografie

Bent u onverwacht verhinderd?
Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te
verwittigen via het nummer waar u de afspraak
gemaakt hebt. Indien wij niet op de hoogte
zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt
administratieve onkosten aan te rekenen.

