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U heeft zojuist gehoord dat bij u een DCG onderzoek plaats gaat vinden. Waarschijnlijk is u al
het één en ander verteld over hoe dat in z'n werk gaat. In deze folder staat alle informatie nog
een keer op een rij. Heeft u na het lezen nog vragen, belt u dan gerust naar de afdeling
Radiologie.
Wat is een DCG?
DCG staat voor: Dacryo Cystografie. Dit is het afbeelden van het traanbuisje in de ogen. Om
het traanbuisje zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van een röntgen contrastmiddel.
Dit onderzoek wordt gedaan om verstoppingen of vernauwingen in het traanbuisje aan te
tonen.
Contrastvloeistof
In de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een
allergische reactie veroorzaken bij mensen, die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Daarom
is het belangrijk te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is, moet u dit bespreken
met uw behandelend specialist.
Wilt u het ook voor het onderzoek zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?
Dag van onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van de centrumlocatie van het Erasmus
MC. De afdeling bevindt zich in gebouw Ca, 2e verdieping. U kunt zich melden bij de balie
van de afdeling Radiologie.

Dacryo Cystografie (DCG)

Het onderzoek
Indien u lenzen draagt wordt u verzocht deze eerst uit te doen. Vervolgens komt u op de
röntgentafel te liggen en wordt er een verdoving in het oog gedruppeld. Daarna zal de
dat kleine buisje wordt het röntgencontrastmiddel gespoten, waarna er met behulp van de
röntgenapparatuur foto’s worden gemaakt.
Na het onderzoek
Het is erg belangrijk om enige tijd na het onderzoek niet in het oog te wrijven, omdat u door
de verdovingsdruppels niet goed kan voelen of er met dit wrijven iets beschadigd wordt.
Door deze verdovingsdruppels kan het zijn dat u enige tijd wazig ziet. Dit zal
ongeveer een uur duren. Als u alleen komt wordt u geadviseerd om een uur te wachten
voordat u weer naar huis gaat.
De uitslag van het onderzoek
De radioloog kan u de uitslag meestal niet gelijk vertellen. De foto’s worden later op de dag
nogmaals bestudeerd en met eventuele vorige onderzoeken vergeleken. Hierna maakt de
radioloog een verslag voor uw behandelend arts. Deze zal de uitslag met u bespreken.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

radioloog in het traangaatje, dat zich in het ooglid bevindt, een klein buisje inbrengen. Door

Bij verhindering
Als u verhinderd bent, belt u dan naar de polikliniek waar u onder behandeling bent.
Wilt u de nieuwe afspraak ook nog even doorgeven aan de administratie van de afdeling

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Radiologie (010) 704 20 06 waar u wordt doorverbonden met de physician assistent van de
unit Interventie.
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Radiologie: telefoonnummer (010) 703 56 39.

