
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie West  
 

Dotteren 

bij dialyse 
 
 

Dotteren is het oprekken van vernauwde bloedvaten door middel van een 

katheter met een ballonnetje. Tijdens angiografie zijn er een of meerdere 

vernauwingen gezien in of bij de shunt. Deze vernauwingen verminderen 

de effectiviteit van de dialysebehandeling en verhogen de kans dat de 

shunt gaat stollen. 

 

Het dotteren gebeurt bij voorkeur op een dialysedag, voorafgaand aan de 

dialysebehandeling. Het secretariaat van de Dialyseafdeling maakt de afspraak met de 

Röntgenafdeling. 

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 60 tot 90 minuten. 

 

Het onderzoek 

De huid van uw shuntarm wordt op de plaats van de aanprikplaats verdoofd. De radioloog 

brengt dan een katheter met een ballonnetje in tot op de plaats waar de vernauwing zit. 

 

Probeer te ontspannen en houd uw hand stil. Het ballonnetje wordt een aantal keren 

opgeblazen zodat het vernauwde bloedvat wordt opgerekt. Voor en na het onderzoek 

worden er foto's gemaakt met contrastvloeistof om het effect te zien. 

 

Na het onderzoek 
Na het dotteren kunt u uw shunt weer gebruiken voor dialyse. De eerstvolgende dialyse zal 

er weer een transonicmeting gedaan worden om te bepalen of het gewenste resultaat is 

behaald. 

 

Risico's 
Door de dotterbehandeling kan de shunt gaan stollen. Dit gebeurt zelden. De prikplaats kan 

blijven nabloeden. Dan wordt de arm met een drukverband verbonden. De dotterbehandeling 

kan soms onvoldoende helpen. Dan zal in overleg met de chirurg moeten worden besproken 

of er alternatieve behandelingsmethode zijn. 

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u die dan gerust aan de nefroloog, 

radioloog of dialyseverpleegkundige. Of belt u met de afdeling Nefrologie. 

 

 



 
 

 

 

 
OLVG, locatie West Dotteren 

bij dialyse 

2 

 

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 

 

Bent u verhinderd?  

Neem dan zo snel mogelijk contact op voor een nieuwe afspraak. Er kan dan mogelijk 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 
 

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

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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