Onderzoek van vena spermatica
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1. Doel
Met dit onderzoek worden de aders in uw
onderbuik die de bloedvoorziening in uw
balzak verzorgen in beeld gebracht.
2. Uitvoering
Voor dit onderzoek komt u op een
röntgentafel te liggen. De laborant gaat
in uw liezen het haar wegscheren.
De radioloog en de laborant verkleden
zich in steriele kleding. Dit is nodig
omdat er in uw bloedvat een catheter
wordt ingebracht. De liezen worden
gedesinfecteerd. Daarna wordt u
toegedekt met een steriel laken.
De radioloog zal nu uw lies plaatselijk
verdoven. Na het aanprikken van de
liesader wordt er een catheter ingebracht
en vervolgens wordt er contrastvloeistof
ingespoten. Tijdens het inspuiten van de
contrastvloeistof worden er foto’s
gemaakt. U kunt een warm gevoel in de
keel en onderbuik krijgen. Deze warmte
verdwijnt binnen een paar minuten. De
vloeistof verlaat het lichaam binnen een
dag via de natuurlijke weg. Afhankelijk
van de bevindingen en van wat er
afgesproken is met uw specialist, kan
daarna worden overgegaan tot afsluiten
van het bloedvat met een spiraaltje.
Aan het einde van het onderzoek krijgt u
een strak verband in de lies om de ader
dicht te drukken. Dit mag u thuis
verwijderen. Na het onderzoek blijft u
nog ongeveer 2 uur op een brancard
liggen op de verpleegafdeling. De dag na
het onderzoek mag u geen zware dingen
tillen.

5. Belangrijk
Wanneer er contrast wordt toegediend,
is het voor ons belangrijk om te weten of
u overgevoelig bent voor jodium. We
moeten dan voorzorgsmaatregelen
nemen en soms kan het onderzoek niet
doorgaan. Na het onderzoek mag u niet
zelf naar huis rijden.
6. Informatie
De uitslag van het onderzoek gaat naar
de arts die u heeft ingestuurd. In de
regel is dit met 3 werkdagen bekend.

3. Duur
Het onderzoek duurt tussen de 1 en 2
uur. Daarna is er nog 2 uur ligtijd na het
onderzoek.
4. Voorbereiding
Vanaf 4 uur voor het onderzoek mag u
niets meer eten en drinken. Medicijnen
moet u wel gewoon in blijven nemen.
Voor na het onderzoek kunt u eventueel
wat te eten meenemen.
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