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© Az Damiaan vzw, maart 2019. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder 

uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met 

uw zorgverlener. 
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Geachte patiënt  

 

 

Uw arts vindt het aangewezen dat u een coronarografie laat uitvoeren.  

 

In deze brochure kan u lezen hoe dit onderzoek zal verlopen en hoe u zich 

dient voor te bereiden. U vindt ook verdere informatie over het nut van 

een coronarografie en welke risico’s hiermee verbonden zijn. Indien u na 

het lezen nog vragen heeft, beantwoorden wij deze graag op de dag van 

de opname.  

 

U kan ook contact opnemen met het secretariaat van de dienst  

cardiologie indien er onduidelijkheid bestaat over de nodige  

voorbereiding. 
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Wat is een coronarografie en waarom wordt 

het uitgevoerd? 

Het hart pompt bloed door het lichaam en voorziet zo alle organen van 

zuurstof en voedingsstoffen. Om deze functie vol te houden, heeft het 

hart zelf ook voedingsstoffen nodig. Deze worden aangevoerd door  

enkele slagaders die rond het hart gewikkeld liggen: de kransslagaders (in 

het latijn: arteriae coronariae). Soms ontstaan er in de kransslagaders 

vernauwingen of verstoppingen door ophoping van cholesterol en kalk. 

Hierdoor komt de bloedvoorziening van het hart in het gedrang. Dit kan 

men eventueel opmerken door een drukkend gevoel op de borst,  

kortademigheid of andere klachten.   

 
Bij een coronarografie wordt er contraststof in de kransslagaders  

gespoten waardoor we deze met röntgenstralen in beeld kunnen  

brengen. Zo kunnen we aantonen of er vernauwingen of verstoppingen 

aanwezig zijn in de kransslagaders. Deze kunnen meestal tijdens hetzelf-

de onderzoek behandeld worden. Dit wordt verder besproken in de  

paragraaf ‘Hoe verloopt een coronarografie?’. Soms onderzoekt uw arts 

tijdens de coronarografie ook andere aspecten van de hartfunctie. In dat 

geval zal hij dit met u bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 1: uw arts vermoedt dat er een vernauwing is op de kransslagaders met 
zuurstoftekort van de hartspier tot gevolg.  
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Hoe verloopt een coronarografie? 

U ligt op een onderzoekstafel in een operatiehemd. Voor het onderzoek 

begint, wordt u afgedekt met steriele doeken. Het hoofd blijft onbedekt 

en u blijft wakker tijdens de volledige duur van het onderzoek. U mag uw 

bril en tandprothese ook blijven dragen. Wanneer het onderzoek begint, 

zal de arts een plaatselijke verdoving uitvoeren in de pols of in de lies. 

Een klein buisje wordt in een slagader ingevoerd; hier wordt dan een 

plooibare draad en katheter (2mm doormeter) doorheen opgeschoven 

tot in de grote lichaamsslagader bij het hart waar de kransslagaders  

ontspringen. Er wordt contraststof in de kransslagaders gespoten en er 

worden beelden gemaakt met het röntgentoestel dat boven en onder de 

tafel hangt. Het opschuiven van de katheters en inspuiten van contrast-

stof voelt u niet. 

 

Uw arts bespreekt onmiddellijk zijn bevindingen met u. Indien er  

afwijkingen gevonden zijn die een  

behandeling vereisen, informeert hij u 

ook meteen over de beste behandelings-

opties (medicatie, een overbruggings-

operatie of een stentplaatsing). Een 

stentplaatsing kan meestal meteen 

plaatsvinden. In dat geval wordt een fijne 

draad in de kransslagader opgeschoven 

en worden één of meerdere ballonnetjes 

over deze draad geschoven en opge-

blazen ter hoogte van de vernauwing. 

Hierdoor wordt het bloedvat opnieuw 

opengemaakt. Een geroosterd metalen 

buisje (stent) blijft ter plaatse en zorgt 

ervoor dat de vernauwing niet terugkeert.  Figuur 2: stentplaatsing 
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Het is belangrijk dat u nog een tijd in het ziekenhuis blijft en de instructies 

van de verpleging en artsen rond, onder meer, eventuele bedrust op-

volgt. Indien een stent geplaatst werd, dient u in elk geval een nacht in 

het ziekenhuis te blijven.  

 

 

Praktische afspraken 

De dagen vóór het onderzoek 

 

U neemt uw medicatie gewoon verder tenzij uw arts hieronder iets in-

vult: 

.......................... STOP op ……………………………(laatste inname op................) 

.......................... STOP op ……………………………(laatste inname op................) 

 

U dient normaal niet bij uw huisarts langs te gaan voor een bloedafna-

me tenzij uw arts hieronder iets invult: 

....................................................................................................................... 

 

Lees het aparte formulier door (vragenlijst en toestemmingsformulier) 

en vul het in.  

 

Ontspan u: het onderzoek is niet pijnlijk en is een routineprocedure in 

ons ziekenhuis. 
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Dag van opname 

U dient minstens 4 uur nuchter te zijn (niet eten, drinken of roken). Uw 

ochtendmedicatie neemt u wel in met een glas water. Indien het onder-

zoek in de namiddag plaatsvindt, mag u een licht ontbijt nemen (geen 

koffie, geen volle melk en enkel mager beleg). 

 

Hou er rekening mee dat u na de hartkatheterisatie liefst niet zelf met de 

wagen naar huis rijdt. Indien u toch zelf met de wagen bent gekomen, 

laat dit noteren bij het opnamegesprek, we houden hier dan rekening 

mee. 

 

Neem best op voorhand reeds een bad of douche en neem alles mee wat 

u nodig heeft voor een eventuele overnachting.  

 

Neem hiernaast ook mee: 

 Identiteitskaart. 

 Ingevulde vragenlijst/toestemmingsformulier (in deze brochure  

bijgevoegd). 

 Gegevens/formulier hospitalisatieverzekering. 

 In geval van arbeidsongeschiktheid: het formulier bestemd voor de 

medisch adviseur van het ziekenfonds, dat moet worden ingevuld 

door de geneesheer-specialist. 

 Uw thuismedicatie voor 2 dagen en een medicatielijst (met  

vermelding van dosis en tijdstip inname). 

 Medische documenten (laboresultaten en ECG) indien in uw bezit. 

 Juwelen laat u best thuis. 
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Meld u aan op het afgesproken uur: U steekt uw identiteitskaart in de 

inschrijvingskiosk aan de ingang van het ziekenhuis. Deze verwijst u door 

naar de juist zorgeenheid. Daar meldt u zich bij de verpleegpost.  

Bij de opname zal de verpleegkundige met u bespreken hoe de dag er zal 

uitzien (plaatsen infuus, routineonderzoeken zoals bloedafname en ECG, 

precieze tijdstip van de coronarografie,... ). Indien u diabetespatiënt bent, 

bespreekt ze met u ook de toediening van insuline en/of diabetes-

medicatie. Bespreek zeker ook gekende allergieën (en vul ze in op de  

bijgeleverde vragenlijst). 

 

Na het onderzoek 

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan u dezelfde dag nog 

naar huis of dient u nog een dag (zeldzaam langer) in het ziekenhuis te 

blijven. Ook wanneer u dezelfde dag naar huis mag, dient u eerst nog 

enkele uren op de zorgeenheid te blijven ter observatie.  

 

Er worden op de kamer instructies gegeven betreffende bedrust en  

inname van medicatie en vocht. Verlaat het bed niet voor u hier  

toestemming voor kreeg. We geven u op dat moment ook verdere regels 

waar u zich tijdens de volgende dagen dient aan te houden. 

Vóór ontslag ziet u opnieuw een arts. U heeft dan de mogelijkheid vragen 

te stellen. Indien uw arts het nodig acht, krijgt u ook een medewerker van 

de hart/cardiale revalidatie op bezoek.  

Bij ontslag krijgt u meteen een ontslagbrief, eventuele medicatie-

voorschriften, attesten en verdere instructies mee naar huis.  
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Welke risico’s zijn verbonden aan een corona-

rografie en wat is het nut van een geschreven 

toestemming (informed consent) 

Een coronarografie (en stentplaatsing) is een routineprocedure in ons 

ziekenhuis en ernstige complicaties zijn uitermate zeldzaam. We durven 

stellen dat indien er een goede reden is om een coronarografie uit te  

voeren, de voordelen duidelijk opwegen tegen de risico’s. Toch is het 

steeds mogelijk dat er iets misgaat. Het is niet enkel onze wettelijke plicht 

maar ook onze wens dat u goed geïnformeerd bent over de risico’s van 

dit onderzoek. Wij vragen dan ook dat u deze doorneemt en pas nadien 

op het aparte formulier aanduidt dat u aan ons toestemming verleent om 

het onderzoek uit te voeren. Door het ondertekenen van dit informed 

consent doet u op geen enkele wijze afstand van uw rechten en ontslaat 

u ons als arts  ook niet van onze aansprakelijkheid.  

 

De meest voorkomende complicaties van een coronarografie zijn: 

 allergische reactie (op contraststof) 

 bloeding/bloeduitstorting ter hoogte van de prikplaats 

 hartritmestoornissen. 

 

Veel zeldzamer zijn 

 beschadiging (of klontervorming in) andere bloedvaten wat zelfs kan 

leiden tot een hartfinarct, herseninfarct 

 overbelasting van het het cardiovasculair stelsel met forse kort-

ademigheid tot gevolg 

 overlijden < 0.1%. 
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Contact 

Secretariaat Cardiologie: 059 41 41 40 

Mail: cardiologie@azdamiaan.be 
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