Centrumlocatie

U heeft zojuist gehoord dat er bij u een flebografie van de aderen in het buik/bekkengebied
wordt gedaan. In deze folder vindt u informatie hierover. Heeft u na het lezen nog vragen, stelt
u deze dan gerust voor het onderzoek aan de laborant of radioloog of neemt u contact op met
de polikliniek waar u onder behandeling bent.
Wat is een flebografie van de aderen in het buik/bekkengebied
Bij een flebografie worden de aderen afgebeeld die het bloed van de organen in het buik/
bekkengebied richting het hart afvoeren. Om de aderen zichtbaar te maken wordt gebruik
gemaakt van een contrastvloeistof. Op deze wijze kunnen spataderen in het buik/bekken
gebied worden opgespoord. De spataderen kunnen zijn ontstaan doordat de kleppen die het
terugstromen van het bloed tegengaan niet goed werken.
Voor vrouwen
(Eventuele) zwangerschap
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent.
Bij twijfel moet het onderzoek worden gedaan binnen tien dagen na de eerste dag van de
menstruatie. Verander zonodig uw afspraak.
Borstvoeding
Na contrasttoediening mag 24 uur lang geen borstvoeding gegeven worden.
Voorbereiding
Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom) kan
het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meldt uw arts dat u deze middelen
gebruikt.

Poliklinische flebografie van de aderen in
het buik/bekkengebied

Omdat u na afloop van het onderzoek nog minstens 2 uur op de afdeling Radiologie moet
blijven raden wij u aan om iets ter ontspanning (bijvoorbeeld boek, tijdschrift, muziek) mee
te nemen.
In contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen, bij
sommige mensen die overgevoelig zijn voor deze stoffen, een allergie (overgevoeligheid)
veroorzaken die tot een onaangename reactie kan leiden. Daarom is het belangrijk te weten
of u hier overgevoelig voor bent. Als dit zo is, moet u dit bespreken met uw behandelend
specialist. Wilt u dit ook voor het onderzoek zeggen tegen de laborant en radioloog?
De flebografie vindt plaats op de afdeling Radiologie, gebouw Ca, tweede verdieping. Meldt u
zich bij de receptie. Wilt u voor het onderzoek even naar het toilet gaan? Tijdens het onderzoek is dat erg lastig.
Het onderzoek
Meestal wordt er via de ader in uw hals een dun slangetje (katheter) ingebracht. In de
röntgenkamer zal de laborant daarom uw hals desinfecteren (schoonmaken). Om infectie te
voorkomen wordt u toegedekt met steriele doeken. De radioloog bepaalt met behulp van
een echo-apparaat waar de ader zich precies bevindt. Om u plaatselijk te verdoven, krijgt u
een prik in de hals. Dit kan gevoelig zijn. Daarna wordt de ader aangeprikt en wordt er een
dun slangetje (katheter) ingeschoven. Omdat de katheter bij het naar binnen schuiven ook in
de buurt van het hart komt, kunnen hierdoor wat extra prikkels aan het hart gegeven
worden waardoor er soms een extra hartslag optreedt. Omdat dit heel kortdurend is en
gecontroleerd gebeurt, hoeft u zich hierover geen zorgen te maken. Als de katheter in de
juiste positie is geplaatst, wordt de contrastvloeistof ingespoten. Deze contrastvloeistof geeft
een warm gevoel in uw lichaam, maar dat verdwijnt binnen een minuut. Tijdens het
inspuiten van de contrastvloeistof worden er foto’s gemaakt. Het is belangrijk voor het
slagen van het onderzoek dat u dan heel stil blijft liggen. Tevens moet u inademen en
persen. De foto’s worden direct bekeken. Het kan zijn dat er aanvullende foto’s gemaakt
moeten worden, waarbij dan opnieuw contrastvloeistof wordt ingespoten. Wanneer het
onderzoek klaar is wordt het slangetje uit uw bloedvat gehaald. Daarna wordt de aanprikplaats in de hals enkele minuten dichtgedrukt. Rondom de plaats waar u geprikt bent, kan
een blauwe plek ontstaan. Het onderzoek zelf duurt ongeveer anderhalf uur.
In een enkel geval is het afbeelden van de aders via de hals niet voldoende. Het is mogelijk
dat in dat geval de katheter via de ader in de lies moet worden ingebracht. De gang van
zaken is verder vergelijkbaar met de procedure via de hals.
Soms worden eventueel aangetoonde afwijkingen tijdens het onderzoek direct behandeld.
De behandeling vindt plaats via dezelfde katheters.
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Belangrijk: in het geval dat het van belang is dat de arts zich over de behandeling beraadt of
andere specialisten wil raadplegen, is diagnose stellen en behandeling tegelijkertijd dus niet
mogelijk.
Na het onderzoek
Na de flebografie brengt de laborant u naar de wachtkamer, waar u nog ongeveer 2 uur op
een bed moet blijven liggen. Bij de wachtkamer zit een doktersassistente die regelmatig bij u
langskomt. Als alles goed gaat, kunt u na ongeveer 2 uur naar huis. U mag zelf niet autorijden of fietsen. Ook raden wij u af om u op de dag van het onderzoek veel in te spannen
(zwaar werk, tillen, sporten). Het is belangrijk dat u tot 5 dagen na de contrasttoediening
veel drinkt, zodat u zo snel mogelijk de contrastvloeistof uitplast.
Mogelijke complicaties
De diverse onderzoeken, waarbij katheters in de bloedvaten worden gebracht, verlopen
meestal zonder problemen. Een enkele maal treden er bijverschijnselen op, zoals een bloeduitstorting op de plaats waar de katheter werd ingebracht of een overgevoeligheidsreactie
op het contrastmiddel. Daarnaast treden hoogst zelden complicaties op, bijvoorbeeld stolselvorming dat kan leiden tot afsluiting van een ander bloedvat. Het team dat het onderzoek
uitvoert, is echter gespecialiseerd in het voorkomen en het behandelen van dergelijke
problemen. De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de geringe kans
op dergelijke problemen terdege af tegen de voordelen van de behandeling.
De uitslag van het onderzoek
De radioloog kan de uitslag niet altijd meteen aan u mededelen. Vaak worden de foto’s later
op de dag bekeken en wordt er een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze arts zal
de uitslag met u bespreken.
Verhindering
Als u verhinderd bent, belt u dan zo ruim mogelijk van tevoren naar de (poli)kliniek waar u
onder behandeling bent.
Tot slot
Op de afdeling Radiologie vinden geregeld spoed-ingrepen plaats. Hierdoor kunt u niet altijd
op de afgesproken tijd worden geholpen. In sommige gevallen kunnen we niet anders dan
uw afspraak verplaatsen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
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