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Fluorescentie angiogram

Bezoekadressen:

Uw oogarts heeft een FAG onderzoek voor u aangevraagd in Meander Medisch Centrum.
FAG staat voor Fluorescentie Angiogram. U heeft hiervoor een afspraak gemaakt.
Het doel van het Fluorescentie Angiogram is te onderzoeken of er problemen zijn met uw
netvlies. Het onderzoek wordt verricht door een orthoptist, optometrist of TOA. Zij zijn
gespecialiseerd in het maken van oogheelkundige foto’s en voeren dit onderzoek uit met
behulp van een verpleegkundige.
In deze folder vertellen we hoe u zich voor kunt bereiden op het onderzoek, hoe het
onderzoek verloopt en wat u kunt verwachten als u weer naar huis gaat.

Wat is een FAG?
Als uw oogarts meer informatie wil verkrijgen over het netvlies, kan besloten worden
om een fluorescentie angiogram (FAG) te maken. Bij een FAG wordt een fluorescerende
kleurstof in de arm gespoten, waarna foto’s van de binnenkant van het oog worden
gemaakt. Bij het maken van deze foto’s lichten de bloedvaten in het netvlies op en zijn
dan goed zichtbaar voor de oogarts.

U gaat naar het ziekenhuis en wat neemt u mee?




uw verzekeringsbewijs
uw identiteitsbewijs
naam en gegevens van een contactpersoon die we kunnen bellen als dat nodig is

Waar meldt u zich?
 u meldt zich bij de receptie van de polikliniek
 daar wordt u verteld waar u even kunt wachten of waar u naartoe moet.
 u wordt vervolgens gehaald voor uw onderzoek

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
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

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?
Oogdruppelen
 Bij een FAG is het belangrijk dat uw pupil wijd is. Op deze manier is het netvlies
beter zichtbaar. De pupil wordt wijd door het oog met bepaalde soorten
oogdruppels in te druppelen.
 U druppelt een uur voor het onderzoek allebei de ogen met de twee soorten
druppels die u bij het maken van de afspraak hebt meegekregen.
 Een half uur voor het onderzoek druppelt u beide ogen weer met dezelfde twee
soorten druppels
Eten/ drinken
 Het is verstandig om vóór het onderzoek een licht ontbijt of lunch te nemen.
Wanneer u veel eet, kunt u misselijk worden.

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

Kleding
 Draagt u comfortabel zittende kleding als u voor uw onderzoek komt. Dit is handig als u uw mouw moet
opstropen.
 Neem ook een zonnebril mee. Dan heeft u minder last van de wijde pupillen.
Medicijnen
 U kunt gewoon uw medicijnen gebruiken. Dit is niet van invloed op het onderzoek.
Vervoer terugreis
 Na het onderzoek ziet u 4 tot 5 uur wazig door de grote pupillen. Ga daarom niet zelf autorijden of fietsen.
We raden u aan om iemand mee te nemen naar het onderzoek die u weer naar huis kan brengen of om een
taxi te regelen. De receptioniste bij de hoofdingang kan ook een taxi voor u bellen.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde. U krijgt een injectie in uw hand of arm met de
fluorescerende kleurstof. Meteen na de injectie wordt er een serie foto’s gemaakt. Het onderzoek duurt 10 tot 15
minuten.
Wij zullen u vragen om op de stoel voor het FAG apparaat te gaan zitten. U laat uw kin op de kinsteun rusten en
uw voorhoofd houdt u goed tegen de hoofdband gedrukt.
Bij het maken van de foto’s wordt er een fel flitslicht gebruikt. Probeer desondanks toch het hoofd goed stil te
houden en niet te bewegen.

Van wie krijgt u de uitslag?
De uitslag van het onderzoek krijgt u telefonisch of tijdens een vervolgafspraak op de polikliniek van uw eigen
oogarts. De oogarts bespreekt met u het vervolg.

Weer naar huis
Waar moet u rekening mee houden wanneer u weer naar huis gaat?
 Na het onderzoek ziet u nog enige tijd minder goed door de wijde pupillen. Dit kan wel 4 tot 5 uur duren.
 Door de ingespoten kleurstof kan uw huid een gele kleur krijgen. Dit verdwijnt vanzelf in de loop van de dag.
 Door de kleurstof bent u een dag extra gevoelig voor zonlicht. U kunt de dag van het onderzoek beter niet in
de felle zon gaan zitten of de zonnebank gebruiken.
 Ook is uw urine tot 24 uur na het onderzoek donker oranje gekleurd door de kleurstof. Dit is allemaal normaal
en u hoeft zich hier niet ongerust over te maken.
 Als er bij u een bloedonderzoek moet worden gedaan, kan dit niet gedaan worden gedurende 24 uur nadat de
foto’s gemaakt zijn.
Wie kunt u bellen als u weer thuis bent?
Als u bezorgd bent of u heeft nog vragen na uw onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek
Oogheelkunde.

Wat zijn de risico’s van een FAG onderzoek?



Fluoresceïne is een gele kleurstof en kan als bijwerking hebben dat u kort na de injectie wat misselijk wordt.
Dit gaat meestal snel weer over.
Als de kleurstof tijdens de inspuiting uit het vat lekt, voelt het branderig aan en de huid eromheen verkleurt.
De branderigheid verdwijnt na een paar minuten en de verkleuring verdwijnt na een paar dagen zonder
restverschijnselen.
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Allergische reacties zijn zeldzaam. De verschijnselen zijn roodheid en jeuk van de huid. Als u een allergische
reactie krijgt, wordt dat afhankelijk van de ernst van de reactie behandeld met tabletten of injecties tegen de
allergie.
Als u bij een vorige FAG last heeft gehad van misselijkheid of een allergische reactie, of als u lijdt aan epilepsie
of een nieraandoening, dan moet u dit voor het onderzoek melden aan uw oogarts of aan de
verpleegkundige.
Als u zwanger bent, is het verstandig om het onderzoek tot na de bevalling uit te stellen.

Vragen
Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over het onderzoek, stelt u deze dan aan de specialist of degene die het
onderzoek uitvoert.

Praktische informatie
Wanneer moet u waar zijn voor uw onderzoek?
Uw afspraak is op: __________ dag __________ om __________ uur.
U meldt zich dan op:
Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, Amersfoort bij de polikliniek Oogheelkunde. Dit staat op de borden
aangegeven. Kunt u de weg niet vinden, vraagt u het dan aan de receptioniste.
Contact
U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer: 033 - 850 50 50. U krijgt een telefoniste aan
de lijn. Vraagt u naar de polikliniek Oogheelkunde. De telefoniste verbindt u door.
Wanneer u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u met het afsprakennummer: 033 - 850 60 70.
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