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Trombectomie dialyseshunt
verwijderen stolsel

Een behandeling via (mechanische) trombectomie heeft als doel een
verstopte shunt te openen. De ingreep moet zo snel mogelijk gebeuren,
voordat het stolsel te hard wordt.
Direct na de trombectomie kunt u uw shunt weer gebruiken voor de dialyse. De week na
deze ingreep, maken we voor u een controleafspraak.

Verdoving
Voor de behandeling plaatsvindt, krijgt u een plaatselijke verdoving.

De behandeling




De trombectomie vindt plaats op de interventie kamer. Na de plaatselijke verdoving
brengt de radioloog plastic buisjes met een zijslangetje in, voor en achter de verstopte
shunt.
Via deze buisjes verwijderen we het stolsel (trombus) met een soort borsteltje en een
afzuigslangetje. De behandeling herhalen we tot het stolsel weg is en uw shunt weer
open is.

We maken na de ingreep altijd een controlefoto. Vaak is er sprake van een vernauwing
(stenose). Als dat bij u het geval is, wordt de vernauwing meteen gedotterd. Dotteren is het
oprekken van de bloedvaten via een katheter met een ballonnetje. Indien nodig krijgt u een
extra verdoving.

Duur van de behandeling
Dit hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Naar huis
Meestal volgt direct na de behandeling een dialyse. Als dat bij u het geval is, blijven de
plastic buisjes in uw shunt zitten. U hoeft dan niet opnieuw aangeprikt te worden op de
afdeling Dialyse. Als dialyse niet nodig is, worden de buisjes verwijderd. Als alles goed gaat,
mag u, in overleg met de radioloog, weer naar huis.
Soms lukt het niet om het stolsel te verwijderen. Ook kan de shunt binnen enkele weken of
maanden opnieuw verstoppen, ondanks de behandeling. De behandeling kan dan herhaald
worden.

Complicaties en contact
Er is een kans op nabloeding en een kleine kans op ruptuur (kleine scheur in het bloedvat of
graft). Een ruptuur wordt tijdens de behandeling ontdekt en kan direct behandeld worden. Bij
een nabloeding moet u zachte druk geven op de plek van de bloeding en direct naar de
afdeling Dialyse of afdeling Spoedeisende Hulp komen.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
afdeling Radiologie, locatie West
T
020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 - 16.15, di en do ook van 17.30 – 21.uur (niet
tijdens schoolvakanties)
Route 15
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Bel zo snel mogelijk met de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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