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Flebografie
Binnenkort heeft u een afspraak voor een flebografie: een
radiologisch onderzoek van uw bloedvaten. Tijdens dit
onderzoek wordt een jodiumhoudende contrastvloeistof
in uw bloedbaan gespoten. Dit is nodig om een betere
afbeelding van uw bloedvaten te krijgen.
In deze folder kunt u de informatie over het onderzoek nog eens
nalezen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u
persoonlijk anders kan zijn dan hier beschreven.

Belangrijk vóór het onderzoek

• Neemt u minstens drie dagen voor het onderzoek contact op met de
afdeling Radiologie als u:
- suikerziekte heeft en daarvoor metformine of glucophage gebruikt;
- onder behandeling bent omdat uw nieren slecht functioneren.
• Meld het aan de laborant als u overgevoelig of allergisch bent voor
bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen of jodium.
• Overleg vooraf als u (vermoedt dat u) zwanger bent.
• Als u medicijnen gebruikt, moet u deze gewoon blijven gebruiken.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de balie van de afdeling
Radiologie. De baliemedewerkster verwijst u door naar de wachtruimte.
De laborant haalt u op uit de wachtruimte en neemt u mee naar de
onderzoeksruimte. Daarna wordt er contrastvloeistof in een bloedvat
gespoten, via een infuus. Deze vloeistof kleurt de bloedvaten, waardoor
ze zichtbaar worden voor de radioloog. Van dit contrastmiddel kunt u
over uw hele lichaam een warm gevoel krijgen en een vieze smaak in de
mond.
Deze verschijnselen verdwijnen na een paar minuten.
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Duur

Het gehele onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Nazorg

Het is raadzaam om na het onderzoek wat extra te drinken. De
contrastvloeistof verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

Uitslag

Nadat u bent onderzocht, maakt de radioloog een verslag van het
onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend specialist. Uw
specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw
volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u niet naar afspraak komen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de
afdeling Radiologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact
op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 - 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
Afdeling Radiologie
040 - 239 85 65
Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie
kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie
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Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief:
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief

Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

