Centrumlocatie

U heeft zojuist gehoord dat er bij u een bloedvatonderzoek (flebografie) moet worden gedaan.
Waarschijnlijk is u hierover al het een en ander verteld. In deze folder staat alle informatie nog
en keer op een rij. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, belt u dan gerust naar de
polikliniek waar u onder behandeling bent.
Wat is een flebografie van de beenaderen?
Een flebografie is het afbeelden van de aderen die het bloed van de benen richting het hart
afvoeren. Om de aderen zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van een contrastvloeistof.
Waarom een flebografie van de beenaderen?
Dit onderzoek wordt meestal gedaan om spataderen in de benen op te sporen. Ze kunnen
zijn ontstaan doordat de kleppen die het terugstromen van het bloed tegengaan niet goed
werken. Soms zijn er ook andere redenen om dit onderzoek uit te voeren. Uw arts heeft dit
ongetwijfeld met u besproken.
Voor vrouwen
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 zo nodig uw afspraak. Tevens mag na contrasttoediening 24 uur lang
geen borstvoeding gegeven worden.

Flebografie van de beenaderen

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?
In het ziekenhuis
Meldt u zich bij de receptie van de afdeling Radiologie, gebouw Ca, tweede verdieping.
Nadat u zich heeft aangemeld, gaat u naar gebouw H, tweede verdieping, waar het
onderzoek plaatsvindt. Wilt u voor het onderzoek nog even naar het toilet gaan? Tijdens het
onderzoek is dit namelijk erg lastig.
Het onderzoek
Er wordt voor het onderzoek een dun naaldje op de voetrug van beide benen ingebracht. De
aders op uw voetrug zijn makkelijker aan te prikken als uw voeten warm zijn. Daarom krijgt
u voor het onderzoek een warm voetbadje. Het is prettig als u een kwartier voor de afspraaktijd aanwezig bent, zodat de laborant u alvast het voetbadje kan geven. Als de ader is
aangeprikt komt u op een treeplankje van het röntgenapparaat te staan. Vervolgens wordt
de contrastvloeistof ingespoten. Deze vloeistof geeft een warm gevoel in uw onderlichaam,
maar dat verdwijnt weer binnen enkele minuten. Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof worden er foto’s gemaakt van de enkel tot aan het bovenbeen. Het is belangrijk
voor het slagen van het onderzoek dat u dan heel stil blijft staan. Wanneer het onderzoek
klaar is wordt het naaldje uit uw ader gehaald. Daarna wordt het gaatje even dichtgedrukt.
Het onderzoek neemt ongeveer drie kwartier in beslag.
Na het onderzoek
Na de flebografie kunt u gewoon weer naar huis. Het is belangrijk dat u tot 3 dagen na de
contrasttoediening veel drinkt om zo snel mogelijk de contrastvloeistof uit te kunnen
plassen.
De radioloog kan de uitslag niet gelijk aan u meedelen. De foto’s worden later op de dag
bestudeerd en er wordt een verslag gemaakt voor uw behandelend arts. Deze zal dan de
uitslag met u bespreken.
Bij verhindering of als u verlaat bent
Als u verhinderd bent of de afspraak wilt verzetten, belt u dan ruim van tevoren op
(tenminste twee dagen voor het onderzoek). Bent u verlaat op de dag van het onderzoek,
meld dit dan ook. De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn op werkdagen bereikbaar
van 08.00 - 16.30 uur op telefoonnummer 010 703 56 39.
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Tot slot
Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie,
gegeven door uw arts. Als u iets niet duidelijk is, belt u dan gerust naar de afdeling
Radiologie op nummer (010) 704 20 06 waar u wordt doorverbonden met de physician
assistent van de interventie radiologie.
Op de afdeling Radiologie worden geregeld spoed-procedures aangemeld. Deze moeten dan
direct uitgevoerd worden. Hierdoor kan u niet altijd direct worden geholpen. In sommige
gevallen kunnen we niet anders dan uw behandeling te verplaatsen. Wij vragen hiervoor
uw begrip.
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