
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Bloedvaten dotter 

röntgenonderzoek - angiografie 
 
 
U heeft in overleg met uw arts besloten tot een doorlichtingsonderzoek 

met contrastmiddel. Het contrastmiddel zorgt dat delen van het lichaam 

zichtbaar zijn op röntgenfoto's. In deze folder leest u meer over de gang 

van zaken voor, tijdens en na het onderzoek. 

 

Bent u overgevoelig voor bepaalde genees- of contrastmiddelen? Dan verzoeken wij u 

dringend dit vóór het onderzoek te melden aan de behandelend arts of de radiodiagnostisch 

laborant. 

 

Zwangerschap 
Als u zwanger bent, of denkt te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts die 

het onderzoek heeft aangevraagd. Tijdens de zwangerschap maken we liever geen 

röntgenfoto's, tenzij het echt noodzakelijk is. 

 

Voorbereiding 

 Omdat u voor het onderzoek een dag en soms een nacht in het ziekenhuis verblijft, heeft 

u een afspraak op de afdeling Dagbehandeling of op de verpleegafdeling.  

 Heeft u deze afspraak niet gekregen? Neem dan contact opnemen met verpleegafdeling 

Chirurgie via 020 599 34 49. 

 Eventueel krijgt u van de verpleegkundige een rustgevend medicijn (valium 10mg). 

 Wij raden u aan om mee te nemen: eenvoudige kleding, pantoffels of slippers (geen 

gladde zool), toiletartikelen en iets te lezen. 

 

 
 

Stop uw medicijnen altijd in overleg met uw arts! 

Medicatie Stoppen? Wanneer? Hervatten? 

Acenocoumarol (Sintrommitis) Ja 3 dagen van tevoren dag na interventie 

Fenprocoumon/Marcoumar Ja 5 dagen van tevoren dag na interventie 

NOAC’s, zoals Rivaroxaban 

(Xarelto) 

Ja 24 uur van tevoren of eerder 

bij nierfunctie stoornissen 

dag na interventie 

Innohep Ja 24 uur van tevoren dag na interventie 

Acetylsalicylzuur (Ascal) Nee   

Clopidogrel (Plavix, Grepid) Nee   
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Het onderzoek en eventuele behandeling 

 Onder lokale verdoving krijgt u een katheter in een van de liesslagaders en soms ook in 

de arm. 

 De katheter schuiven we naar het af te beelden gebied.  

 Als de katheter op de juiste plek ligt, spuit de radioloog de contrastvloeistof in waardoor 

de bloedvaten zichtbaar worden op het beeldscherm. Tegelijkertijd worden de foto’s 

gemaakt.  

 De contrastvloeistof kan een warm gevoel geven. Dat is normaal en dit gaat snel over.  

 Na het maken van de foto’s volgt de afgesproken behandeling: 

- PTA (dotteren). Door deze behandeling wordt de vernauwing of verstopping opgerekt 

met een ballonnetje. Het ballonnetje wordt via de katheter naar de plaats van de 

vernauwing of verstopping gebracht. Door het ballonnetje op te blazen proberen we de 

vernauwing of verstopping weg te drukken. 

- Stent. Als de PTA-behandeling niet het gewenste resultaat oplevert, plaatsen we een 

stent met behulp van de katheter. De stent blijft achter om het bloedvat open te houden. 

 Na het onderzoek verwijderen we de katheter uit de slagader en sluiten we de 

aanprikplaats via een van de volgende manieren: 

- Stevig dichtdrukken van de aanprikplaats gedurende 10 min stevig dichtdrukken met 

daarna een drukverband. 

- Via ‘Closure device’. Dit zijn hulpmiddelen, zoals een angio-seal, die het gaatje in de 

slagader sluiten. Als dat gebeurd is, krijgt u een pleister op de aanprikplaats.  

 Het onderzoek en/of behandeling duurt ongeveer 2 uur. 

 

Na het onderzoek 

Na het onderzoek of behandeling gaat u terug naar de verpleegafdeling. U moet dan de 2 tot 

4 uur op uw rug liggen. U mag niet uw hoofd optillen of uw knie zelfstandig strekken of 

buigen. U kunt eten en drinken mits u blijft liggen. 

 

De uitslag 
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt binnen 5 dagen de uitslag van het 

onderzoek. 

 

Naar huis 

Van uw behandelend arts hoort u wanneer u weer naar huis kunt. Soms moet u een nacht 

blijven maar meestal gaat u dezelfde dag weer naar huis. Als u dezelfde dag naar huis gaat, 

zijn de volgende punten belangrijk: 

 U mag zelf geen vervoermiddel besturen en geen gebruik maken van het openbaar 

vervoer. Zorg daarom dat iemand u met de auto vervoert naar uw verblijfadres. U kunt 

ook gebruik maken van een taxi, maar alleen onder begeleiding. De portier bij de ingang 

bestelt graag een taxi voor u. De kosten van deze taxirit zijn voor eigen rekening. 

 Zorg dat er tot de ochtend na uw opname en tijdens de nacht iemand bij u is om u te 

helpen bij eventuele problemen. 

 U krijgt een nazorgformulier en een afspraak voor op de polikliniek. 
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Aandachtspunten 

 Het drukverband mag u pas na 24 uur verwijderen. 

 Heeft u een ‘Closure device’ gekregen? Dan krijgt u een kaartje met deze informatie. U 

moet dit kaartje 90 dagen bij u dragen. 

 De eerste 24 uur na de behandeling raden wij af uw benen hoog op te tillen (beperkte 

heupflexie tot maximaal 90 graden). Doe het de eerste dagen rustig aan; niet teveel 

trappenlopen en geen zware dingen tillen. 

 Tot 3 dagen na de behandeling moet u veel drinken om zo snel mogelijk de 

contrastvloeistof uit te plassen. 

 

 

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 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/radiologie 

 

Contact  
afdeling Radiologie, locatie Oost 

T 020 599 33 25 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  

E radiologieoosterpark@olvg.nl  

Route C1 

 

afdeling Radiologie, locatie West 

T 020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur) 

E radiologie.afdeling@olvg.nl 

Route 15 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 4 juli 2019, foldernr.3277 

 

file://///olvg.nl/algemeen/Algemeen/BrochureGenerator/Templates/www.olvg.nl
http://www.olvg.nl/zorgnota
http://www.olvg.nl/radiologie
mailto:radiologieoosterpark@olvg.nl
mailto:radiologie.afdeling@olvg.nl
http://www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
http://www.olvg.nl/klacht

	Zwangerschap
	Voorbereiding
	Het onderzoek en eventuele behandeling
	Na het onderzoek
	De uitslag

	Naar huis
	Aandachtspunten
	Vragen?

