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Ter bevordering van het leesgemak wordt in elke brochure de derde persoon enkelvoud 
mannelijk gebruikt: “hij”, ongeacht het geslacht van het onderwerp in de zin. 
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Arteriografie
Een arteriografie is een radiologisch onderzoek waarbij de bloedvaten via 
een punctie of katherisatie, met contrast worden gevuld, door een kathe-
ter in, of zo dicht mogelijk bij, de te onderzoeken slagader te brengen. 

Voor dit onderzoek wordt een slagader (oksel / lies) aangeprikt. Ondanks 
de moderne materialen en radiologische technieken blijft het een inva-
sief onderzoek dat met de meeste zorg moet uitgevoerd worden.

Het doel van dit onderzoek is afwijkingen van bloedvaten op te sporen 
om diagnostische redenen of om de juiste behandeling in te stellen. 

De afwijkingen kunnen zijn: een volledige verstopping of ernstige vernau-
wingen die de zuurstoftoevoer van het be¬vloeide orgaan min of meer 
ernstig  in  het  gedrang  brengen,  een  bloedvatenmisvorming  /  kluwen 
van bloedvaten, een bloedvatuitzetting / aneurysma, een aantasting van 
bloedvaten door  gezwellen of  gezwellen met  uitgebreide  en  complexe 
bevloeiing.

Het�onderzoek
Ziekenhuisopname
Omdat er bij dit onderzoek een slagader wordt aangeprikt, wordt u in het 
ziekenhuis opgenomen. Normaal gesproken kan dit met een dagopna-
me, maar het kan ook dat u op een verpleegafdeling wordt opgenomen. 
Het onderzoek wordt steeds uitgevoerd na afspraak. 

Voorbereiding
U moet minstens 4 uur vóór het onderzoek nuchter blijven. 

U krijgt een onderzoekshemd om aan te trekken. U verwijdert tevens alle 
eigen kleding en sierraden. Het zorgteam voert een liestoilet uit. Er wordt 
een  infuus  geprikt  en  indien nodig wordt  er mits  een bloedafname de 
bloedstolling bepaald, belangrijk om nabloedingen te beperken. 
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Ook is het van belang dat er geen contrastproducten van eventuele vo-
rige onderzoeken in het lichaam aanwezig zijn. Bij enige twijfel zal men 
eerst een röntgenfoto van de buik nemen. 

Om het risico op allergische reacties op contrastproducten te vermij-
den wordt u gevraagd een eventuele voorgeschiedenis van allergieën 
mee te delen. 

U wordt per bed naar de afdeling Radiologie gebracht.

Radiologie�
De radiologisch verpleegkundige begeleidt u naar de kamer waar het on-
derzoek wordt uitgevoerd. Hier komt u op een onderzoekstafel te liggen. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in steriele omstandigheden.

Bij een arteriografie is de toegangsweg voor de punctie en het invoeren 
van de katheter in de rechter of linker liesstreek, afhankelijk van de pulsa-
ties. Uitzonderlijk zal de katheter opgevoerd worden vanuit de okselstreek 
bij het ontbreken van voldoende pulsaties ter hoogte van de liesstreek. 

De regio rond het aan te prikken bloedvat, worden plaatselijk verdoofd. 
Het bloedvat wordt aangeprikt  en doorheen de naald wordt een  voer-
draad opgevoerd. Over deze voerdraad wordt de katheter geschoven tot 
aan het gewenste bloedvat. Daar wordt het contrast ingespoten. 

Tijdens de contrastinjectie worden röntgenbeelden gemaakt. De contras-
tinjectie kan kort een warmtesensatie veroorzaken. 

Na�afloop
Na afloop wordt de  katheter  verwijderd  en het bloedvat  afgedrukt om 
eventuele bloedingen te stelpen. Daarna wordt een drukverband aange-
bracht. U wordt per bed terug naar de verpleegafdeling gebracht, waar u 
ongeveer een vijftal uur in bed moet blijven liggen. 

Na het onderzoek drinkt u best voldoende water zodat het contrastmid-
del sneller door het  lichaam wordt uitgescheiden. Borstvoeding kolft u 
best gedurende de eerste 24 uur na het onderzoek af om weg te gooien. 
Het  is namelijk niet bekend of  jodiumcontrast ook via de moedermelk 
wordt uitgescheiden.
Wij raden aan om na het onderzoek niet zelf naar huis te rijden.
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Eventuele�risico’s
Geen enkel ‘invasief’ onderzoek is zonder risico’s. Zo kunnen ook tijdens 
of na een arteriografie complicaties optreden. De voor- en nadelen van 
dit onderzoek moeten door de aanvragend arts en de radioloog afgewo-
gen worden.

In�verband�met�de�procedure�
Nabloedingen ter hoogte van de punctieplaats, wandbeschadiging van 
het bloedvat,  infectie van de punctieplaats. Aanprikken van een zenuw 
met zenuwirritatie of zenuwletsel als gevolg.

Vooraf bestaande vaatletsels kunnen loskomen met gedeeltelijke of vol-
ledige afsluiting van het bloedvat als gevolg. Dit kan aanleiding geven tot 
een koude voet of arm waarvoor een min of meer dringende ingreep no-
dig kan zijn. Deze verwikkelingen zijn echter uiterst zeldzaam.

Bij het onderzoek van het hoofd en halsvaten kan de afsluiting van een 
bloedvat of het loskomen van een klonter aanleiding geven tot een meer 
uitgebreid herseninfarct met al dan niet ernstige verlammingsverschijn-
selen of bewusteloosheid. In extreem zeldzame gevallen kan deze proce-
dure ook het leven in gedrang brengen.

Mogelijke�zwangerschap
Gezien de beeldvorming tot stand komt door gebruik van röntgenstralen 
is een arteriografie te vermijden tijdens de zwangerschap, zeker in het be-
gin van de zwangerschap. 

Het  is dus belangrijk om een zwangerschap of een mogelijke zwanger-
schap te melden. 

In�verband�met�de�contrastproducten
De  gebruikte  contrastproducten  bevatten  jodium.  Aan  de  toediening 
hiervan  is  een  risico  op  overgevoeligheid  of  allergie  verbonden.  Deze 
overgevoeligheid  is niet voorspelbaar,  tenzij ze al door voorgaande on-
derzoeken is gedocumenteerd. 
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Het risico kan wel groter zijn bij patiënten met gekende allergie voor an-
dere stoffen zoals hooikoorts, eczeem of allergisch astma. De allergie kan 
al optreden na toediening van enkele druppels. Bij gekende jodiumover-
gevoeligheid of andere allergieën  is het dus  zeer belangrijk de aanvra-
gend arts of de radiologisch verpleegkundige op de hoogte te brengen.

De  allergische  reactie  op  contraststof  kan  variëren  van  jeuk met  rode 
papels (muggen¬beten) en gezwollen oogleden naar een meer ernstige 
reactie met zwelling in de keel of een allergische shock. Gelukkig zijn de 
ernstige allergische reacties met het gebruik van de nieuwere contrast-
producten zeldzaam geworden. 

De aanvragend arts heeft ook de mogelijkheid om de absolute of relatie-
ve contra-indicaties voor contrasttoediening (o.a. jodiumallergie, ernsti-
ge nierinsufficiëntie, Ziekte van Kahler, …) aan te kruisen op het daartoe 
voorziene aanvraagformulier.
Diabetes 

Indien u diabetespatiënt bent, bestaat de kans dat u een geneesmiddel 
gebruikt dat  in combinatie met het niet goed  functioneren van de nie-
ren, bij toediening van een jodiumhoudend contrastmiddel schade aan 
de nieren veroorzaakt. Overleg hierover met uw behandelend arts. Mis-
schien moet u tijdelijk stoppen met het gebruik van het geneesmiddel.

Ongemakken
Het warmtegevoel tijdens het inspuiten van de contraststof verdwijnt na 
enkele seconden.

Braakneigingen  komen  met  de  nieuwe  producten  minder  voor.  Maar 
soms gebeurt het nog dat patiënten hiervan mogelijk hinder ondervin-
den. Onder andere daarom moet men vooraf 4u nuchter blijven.

Nazorg
Eens terug op de verpleegafdeling zal het zorgteam de punctieplaats re-
gelmatig controleren op eventuele nabloedingen, alsook uw bloeddruk 
wordt regelmatig gecontroleerd.  
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Indien het drukverband hinderlijk is, mag u een van de medewerkers 
van het zorgteam vragen dit wat losser te maken. 

Na het onderzoek mag u onmiddellijk eten en drinken. Om ervoor te zor-
gen dat het lichaam het contrastmiddel op een natuurlijke manier sneller 
laat afvloeien, drinkt u best voldoende water. 

Wij raden aan om na het onderzoek niet zelf naar huis te rijden.

Tot�slot�
De radioloog beoordeelt de foto’s na afloop van het onderzoek en geeft 
de bevindingen door aan uw behandelend arts. Deze stelt u van de resul-
taten op de hoogte.

De  informatie  in deze  folder  is vrij algemeen, wat betekent dat het on-
derzoek is beschreven zoals dit meestal zal verlopen. Het kan zijn dat de 
radioloog een andere procedure kiest, die beter aansluit bij uw situatie. 
Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te ver-
melden. Ook risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin aangegeven.

Mocht u na het doornemen van deze  informatie nog verdere vragen of 
bekommernissen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen aan uw be-
handelend arts of iemand van het zorgteam. Wij helpen u graag verder.

Wij stellen alles te werk om het onderzoek zo vlot mogelijk te laten ver-
lopen en wensen u nu alvast te danken voor uw bereidwillige mede-
werking.

Nuttige�coördinaten
Radiologie� |�T�02�257�51�00
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