Cholangiogram via T- drain
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Binnenkort wordt u verwacht voor een cholangiogram via een T-drain op de afdeling
Radiologie in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort.

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Doel van het onderzoek

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Er wordt gekeken of er een belemmerde afvoer is van de gal naar de darmen; of er een
vernauwing /verstopping of lekkage zit in de galwegen.

Duur van het onderzoek
De totale duur van het onderzoek neemt ongeveer 20-30 minuten in beslag.

Voorbereiding
Er is geen speciale voorbereiding nodig; u hoeft bijvoorbeeld niet nuchter te zijn.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd op de doorlichtkamer. De arts die dit onderzoek
uitvoert is een radioloog of een assistent radioloog. De arts wordt geassisteerd door een
laborant(e).
Als u zich aangemeld heeft wordt u vervolgens naar de betreffende wachtruimte
verwezen waar u opgehaald wordt.
In de doorlicht kamer wordt u gevraagd om op de doorlichttafel te gaan liggen.
In de weg zittende kleding wordt opzij geschoven.
Er worden maatregelen genomen om uw kleding te beschermen tegen het eventueel
lekken van contrastvloeistof of galvloeistof.
De arts koppelt de drain los (en maakt deze zo nodig schoon) en zet de spuit met het
contrastvloeistof op de drain.
Deze contrastvloeistof bevat jodium om de galwegen beter zichtbaar te maken op de
foto en zo een juiste diagnose te kunnen stellen.
Onder doorlichting spuit de arts het contrast in de galwegen en wordt gekeken waar
het contrastvloeistof naar toe gaat en of het ergens door belemmerd wordt.
Er worden 1 of meerdere foto’s gemaakt en het filmpje van het opspuiten wordt ook
opgeslagen.
Na het onderzoek wordt de drain weer aangekoppeld en kunt u weer van tafel en naar
huis.
De arts zal eventueel zijn bevindingen met u bespreken, maar zal de foto’s en het
filmpje nog moeten bestuderen om het uiteindelijke verslag door te sturen naar uw
behandelend arts.

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

Contact
Bij verhindering of eventuele vragen over het onderzoek kunt u ons bereiken via
telefoonnummer 033- 8505050, vragen naar de afdeling Radiologie. Met vragen kun u
ook terecht bij uw behandelend arts

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
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