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Angiografie



Algemeen
Door middel van deze folder wil het Maasstad 

Ziekenhuis u informeren over een Angiografie. Wij 

adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een Angiografie
Een Angiografie is een onderzoek waarbij 

contrastvloeistof direct in een slagader of ader wordt 

gespoten, waarna röntgenfoto’s worden gemaakt.

Doel van het onderzoek
Met behulp van het onderzoek kunnen slagaders of 

aders in een bepaald lichaamsdeel in beeld worden 

gebracht. Zo kunnen eventuele afwijkingen en/of 

vernauwingen opgespoord worden.

Voorbereiding
Omdat de arts bij dit onderzoek in een slagader 

prikt, wordt u in het ziekenhuis opgenomen. Normaal 

gesproken kan dit met een dagopname op een 

verpleegafdeling. U gaat dan ’s middags of ’s avonds 

weer naar huis. In enkele gevallen kan de arts 

beslissen dat u ter controle een nacht moet blijven. U 

gaat dan de volgende ochtend weer naar huis.



Belangrijk
Bent u overgevoelig voor bepaalde stoffen of 

geneesmiddelen, heeft u astma of chronische 

bronchitis, hartziekte of suikerziekte, dan is het 

belangrijk dat u dit voor het onderzoek aan de arts of 

röntgenlaborant vertelt.

Medicijnen
Als u Sintrom, Sintromitis, Acenocoumarol of 

Marcomar gebruikt, overlegt u met uw behandelend 

arts of u hiermee moet stoppen en wanneer. Andere 

medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier 

innemen.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd op een 

onderzoektafel. De liezen worden met chloorhexidine 

schoongemaakt. U wordt bedekt met een steriel 

laken vanaf de schouders tot en met de voeten. U 

krijgt een plaatselijke verdoving in de lies.

Door de lies wordt een katheter (een dun slangetje) 

ingebracht in de slagader. Hier merkt u weinig van 

omdat de slagaders aan de binnenzijde ongevoelig 

zijn.

Wanneer de katheter op de goede plek ligt, spuit een 

pomp de contrastvloeistof in. Tegelijkertijd wordt er 

een fotoserie gemaakt. De contrast vloeistof kan een 

aantal bijverschijnselen veroorzaken zoals: een vieze 

smaak in de mond, een gevoel dat u ligt te plassen 

en een warm gevoel door het gehele lichaam. Deze 

bijverschijnselen trekken snel weer weg.
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Indien nodig wordt de bloeddruk in het bloedvat 

gemeten. Na het maken van de foto’s verwijdert 

de arts of röntgenlaborant de katheter en wordt de 

prikplaats ongeveer 10 minuten dichtgedrukt. Het 

onderzoek duurt een tot twee uur. Mocht het niet 

mogelijk zijn de liesslagader aan te prikken, dan 

prikt de arts in een armslagader.

Na een angiografie kan de behandelend radioloog 

besluiten een dotterprocedure en/of stentplaatsing 

te verrichten om een vastgestelde vernauwing of 

verstopping te behandelen.

Na het onderzoek
Na het onderzoek gaat u terug naar de verpleeg-

afdeling. U moet afhankelijk van het onderzoek 

twee tot zes uur bedrust houden. Op de 

verpleeg afdeling worden uw hartslag en polsslag 

gecontroleerd. Het is belangrijk dat u veel drinkt 

om te zorgen dat de contrastvloeistof wordt 

uitgeplast.

Wij adviseren u dringend niet zelf met de auto naar 

huis te rijden na ontslag uit het ziekenhuis. Indien 

u alleenstaand bent, moet u zorgen voor opvang 

thuis de eerste 24 uur nadat u het ziekenhuis heeft 

verlaten. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft u dit 

aan bij de afdeling opname. U blijft dan een nacht 

ter observatie in het ziekenhuis.
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De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u bij de 

volgende afspraak met uw behandelend arts.

Tot slot
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen 

heeft, stelt u die dan gerust aan uw behandelend 

arts of aan de röntgenlaborant(e).

Telefonisch kunt u contact opnemen met de 

afdeling Radiologie via (010) 291 22 00.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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