Fistulografie
U komt binnenkort naar het ETZ voor een een fistulografie. Tijdens dit onderzoek worden met behulp van
contrastmiddel röntgenfoto's van de fistel gemaakt.
Deze folder bevat informatie die u moet weten vóór het onderzoek. Daarnaast vindt u informatie over het verloop
van het onderzoek. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is
beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit
bij uw situatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch
laborant.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie:

□ Locatie ETZ Elisabeth, begane grond, route 72
□ Locatie ETZ Tweesteden, begane grond, route 77
Datum: …………………………………………
Tijd: …………………………………………....

Controleert u s.v.p. vooraf goed op welke locatie u verwacht wordt.

Belangrijk om te weten vóór het onderzoek
Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.
Medicijnen
U kunt alle medicijnen gewoon gebruiken zoals u gewend bent.
Melden
Wij vinden het belangrijk dat u vooraf aan het onderzoek aan de laborant meldt als u overgevoelig bent voor bepaalde
zaken. Op deze manier kunnen wij zo goed als mogelijk hierop inspelen. Als u zwanger bent, ook als u het nog niet
helemaal zeker weet, verzoeken wij u dit melden. Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn tijdens de eerste weken van de
zwangerschap.
Kleding

Het is raadzaam gemakkelijk zittende kleding aan te trekken. U wordt gevraagd het af te beelden lichaamsdeel te
ontbloten.

Contrast

1690 210601

In de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een allergische reactie
veroorzaken bij mensen die hiervoor overgevoelig zijn. Bent u overgevoelig voor deze stoffen? Bespreek dit dan
met uw behandelend specialist. Wilt u het ook voor het onderzoek zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?
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Het onderzoek

De laborant komt u halen uit de wachtruimte en vertelt steeds wat er gaat gebeuren. In het kamertje naast de
onderzoekkamer kleedt u zich gedeeltelijk uit, dit hangt af van waar de fistel zich bevindt. Tijdens het onderzoek
ligt u op een onderzoekstafel. Boven u hangt een apparaat dat de foto's maakt. Met behulp van een naaldje of dun
slangetje spuit de radioloog contrastvloeistof in de fistel. Dit is meestal een kort, vervelend gevoel en een enkele
keer pijnlijk. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat het gangetje van de fistel zichtbaar wordt op de foto's.
Vervolgens worden er beelden gemaakt van de fistel. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Als u vanuit de thuissituatie bent gekomen, mag u hierna in principe weer naar huis. De uitslag hoort u direct van
de radioloog of tijdens de vervolgafspraak met u behandelend arts.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak voor de drainage na te komen, wordt u
verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Radiologie.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling
Radiologie. Aan het begin van het onderzoek vertelt de laborant of radioloog u nog een keer wat er gaat
gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00
Radiologie:

(013) 221 03 70

Radiologie ETZ Elisabeth

Route 72
Radiologie ETZ TweeSteden

Route 77
Radiologie ETZ Waalwijk

Route 35
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