
Waarom dit onderzoek?
Dit  onderzoek  heeft  als  bedoeling  om  de 
slagaders of aders van de buik, ledematen of 
de  regio  van  hals  en  hersenen  in  beeld  te 
brengen  door  middel  van  röntgenopnames. 
Tijdens  de  beeldvorming  spuiten  we  een 
kleurstof (contrastvloeistof), in het betrokken 
bloedvat.

Wanneer  u  niet  bent  opgenomen,  moet  u 
rekenen  op  1  dagopname  in  het  ziekenhuis 
(dagziekenhuis).
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Voorbereiding
In  sommige  gevallen  moet  u  een  specifieke  voorbereiding  krijgen. 
Daarom dient u uw behandelende arts of het personeel van de Medische 
Beeldvorming te verwittigen in volgende gevallen:

§ Als u in het verleden ooit last heeft gehad van een allergische reactie 
op contrastvloeistof.

§ Als  u  een  allergie  heeft  waarvoor  u  medicatie  neemt  welke  niet 
seizoensgebonden is.

§ Als u een voorgeschiedenis heeft van onstabiele astma.



§ Nierwerking:

o Indien u geen nierpatiënt bent, heeft u een  labo nodig van 
max. 3 maanden oud. 
(nierfunctie en bloedstommingsparameters)

o Indien  u  opgenomen  bent,  gekend  met  nierinsufficiëntie 
(verminderde  nierfunctie)  of  dialyse  patiënt  bent,  dan  hebt  u 
een labo nodig van max. 7 dagen oud.

o Indien u hierbij ook diabeet bent neem dan enkele dagen voor 
het onderzoek contact op met uw behandelende arts. Uw arts 
beslist  welke  medicatie  moet  worden  stopgezet  voor  het 
onderzoek.

§ Bij het gebruik van bloedverdunners.

§ Bij zwangerschap dient u uw behandelende arts of het personeel van 
de Medische Beeldvorming te verwittigen.

Onderzoek
Dag van het onderzoek

§ U komt de dag van het onderzoek naar het ziekenhuis of bent reeds 
opgenomen op een afdeling in het ziekenhuis.

§ Ter  voorbereiding  ondergaat  u  een  bloedonderzoek  (nierfunctie, 
bloedstolling, suikerspiegel,...), krijgt u een infuus en wordt de streek 
rond  de  lies  geschoren.  Het  bloedonderzoek  gebeurt  soms  ook 
ambulant, de dag voordien.
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§ U mag op de ochtend van het onderzoek uw medicijnen innemen met 
een klein  slokje water. De volgende medicijnen mag u niet  innemen 
vóór het onderzoek, op advies van uw arts:

o Bloedverdunners: (Sintrom®, Marevan®, Marcoumar®, Plavix®, 
Ticlid®,  Clopidogrel®).  Op  advies  van  uw  arts worden  deze  1 
week voor het onderzoek gestopt. Op advies van uw arts dient u 
Xarelto®,  NOAC®,  Eliquis®  2  dagen  voor  het  onderzoek  te 
stoppen.

o Medicatie tegen suikerziekte: uw dosis insuline wordt individueel 
aangepast  aan  uw  noden.  Indien  het  onderzoek  pas  in  de 
namiddag  kan  doorgaan,  wordt  u  een  licht  verteerbaar  ontbijt 
aangeboden.

§ Het is noodzakelijk dat u 4 uur nuchter blijft voor het onderzoek.

§ Altijd urineren voor de start van het onderzoek.

Het onderzoek

§ U wordt met uw bed naar de afdeling Medische Beeldvorming gebracht.

§ U wordt door de verpleegkundige naar de onderzoekstafel geleid. De 
huid wordt grondig ontsmet ter hoogte van de punctieplaats.

§ De punctieplaats wordt  lokaal  verdoofd. U wordt bedekt met  steriele 
doeken.

§ De  (slag)ader  wordt  aangeprikt  en  de  katheter  wordt  op  zijn  plaats 
geschoven. De kleurstof wordt toegediend en er worden verschillende 
reeksen röntgenopnames gemaakt.
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§ Bij  het beëindigen  van het onderzoek wordt de katheter  verwijderd. 
Er  wordt  ter  hoogte  van  de  punctieplaats  afgedrukt  gedurende  15 
minuten.  De  punctieplaats  wordt  ontsmet  en  steriele  kompressen 
worden aangebracht. Omdat er  in de ader of  slagader een gaatje  is 
gemaakt met de naald, wordt er een drukverband aangelegd.

§ Nadien mag u terug in bed gaan liggen.

§ U gaat terug naar de dagkliniek voor verdere observatie en nazorg.

Nazorg
Op de dagkliniek of op de afdeling

§ De nazorg gebeurt op de dienst waar u bent opgenomen. Uw hartritme 
en bloeddruk worden nauwgezet opgevolgd.

§ Het  verband wordt  door  de  verpleegkundige  op  de  verpleegafdeling 
regelmatig  gecontroleerd.  Indien  uw  liesstreek  warm  of  vochtig 
aanvoelt, blijft u rustig  liggen en drukt u op het alarmbelletje om de 
verpleegkundige te verwittigen.

§ U dient na het onderzoek minimum 4 uur bedrust te respecteren.

§ Het infuus wordt verwijderd.

§ U mag onmiddellijk na het onderzoek drinken. Eten mag 1 uur na het 
onderzoek.

§ U wordt ontslagen op dagkliniek door de behandelende geneesheer.



Terug thuis

§ U mag na een angiografie zelf niet met de wagen naar huis rijden.

§ Het  is  aan  te  raden  bij  uw  thuiskomst  te  rusten  en  zware 
inspanningen  te  vermijden  tot de dag na uw onderzoek. Dus geen 
zware  lasten  tillen,  niet  fietsen,  niet  persen  bij  het  naar  het  toilet 
gaan (zo nodig punctieplaats steunen bij persen op toilet), ...

§ Het drukverband mag de dag na uw onderzoek door uzelf verwijderd 
worden. Breng een kleine pleister op het wondje aan.

§ Indien de punctieplaats begint te bloeden, legt u zich rustig neer en 
duwt zelf tenminste tien minuten op die plaats tot de bloeding stopt. 
Uw familie kan ondertussen de huisarts verwittigen.

§ Raadpleeg  onmiddellijk  uw  huisarts  of  radioloog  bij  twijfels  en/of 
problemen zoals pijn, zwelling van de punctieplaats, moeilijkheden bij 
het stappen, ...

§ U  mag  uw  thuismedicatie  verder  innemen,  tenzij  het  om 
bloedverdunnende medicatie gaat. In dit geval raadpleegt u eerst uw 
huisarts. Vraag dit ook op dagkliniek bij het ontslaggesprek.

§ In  het  Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis  kan  u  steeds  terecht  op  het 
telefoonnummer  053/72  42  53  en  u  vraagt  naar  de  radioloog met 
wachtdienst.

§ De gebruikte kleurstof wordt de volgende dagen uitgescheiden via de 
nieren.  U  mag  na  het  onderzoek  gewoon  eten  en  drinken,  uw 
medicatie innemen en uw gewone activiteiten hervatten.
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Resultaat
U  ontvangt  niet  onmiddellijk  het  verslag  van  het  onderzoek.  Uw 
behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via 
de post, na 3 werkdagen.

Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek 
mee te delen.

U  kunt  ook  zelf  na  7 werkdagen  uw  verslag  opvragen  via  de website 
https://www.nexuzhealth.be van  de  overheid.  Meer  inlichtingen 
hierover  kan  u  inwinnen  op  het  secretariaat  van  de  dienst Medische 
Beeldvorming (X+0).

Annulering
Gelieve ons 24 uur op voorhand telefonisch te contacteren indien u uw 
afspraak wil annuleren of verplaatsen. Het tijdig afzeggen geeft ons de 
kans om andere mensen sneller te helpen.
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Contactgegevens 
Dienst Medische Beeldvorming 
Campus Aalst 
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst 
Tel: 053 72 42 53
Fax: 053 72 41 23
mbv.aalst@olvz-aalst.be

D i s c l a i m e r

De informatie in deze brochure is van 
algemene aard en is bedoeld om u een 
globaal beeld te geven van de zorg en 
voorlichting die u kunt verwachten. In 
iedere situatie, en dus ook de uwe, 
kunnen andere adviezen of procedures 
van toepassing zijn. Deze brochure 
vervangt dus niet de informatie die u 
van uw behandelend arts reeds kreeg 
en die rekening houdt met uw 
specifieke toestand. Zijn er na het lezen 
van deze brochure nog vragen schrijf 
deze eventueel op en bespreek ze in 
ieder geval met uw behandelend arts.
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