Fluorescentie - Angiografie
(foto onderzoek)

Binnenkort krijgt u een foto onderzoek van uw ogen. Met een kleurstof en
een fotocamera wordt een aantal foto’s van de bloedvaten binnenin uw ogen
gemaakt. In deze folder leest u informatie over dit foto onderzoek.

Voorbereiding thuis
U mag kort voor het onderzoek een lichte maaltijd (één beschuit met mager
beleg of zoet, en een kopje thee) gebruiken, maar wij verzoeken u om geen
koffie te drinken.
Voor het maken van de oogfoto’s moeten de pupillen van beide ogen
vergroot worden. Hiervoor kunt u thuis druppelen, een uur en een half uur
voor de afspraak. Deze druppels (2 soorten) heeft u van de assistente
meegekregen bij het maken van de afspraak.
1. U druppelt: één uur voor de afspraak 1 druppel tro 0.5 en 1 druppel
cyclo 1.0 in beide ogen.
2. U druppelt: een half uur voor de afspraak 1 druppel tro 0.5 en 1
druppel cyclo 1.0 in beide ogen.
Eén druppel per keer is voldoende. Vallen er per ongeluk meerdere druppels
in uw oog dat is dit geen enkel probleem. Uw pupil zal alleen wat langer
vergroot blijven.
Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd aan de
balie op de polikliniek oogheelkunde (route 17).

Het onderzoek
U ontvangt instructies van de assistent(e) hoe lang het onderzoek gaat
duren. Tijdens het onderzoek wordt een kleurstof in een bloedvat van uw arm
gespoten. Deze injectie wordt gegeven door een oogarts. Tijdens het
inspuiten van de kleurstof start de assistent(e) met het maken van de foto’s.
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Na het onderzoek
Uw huid kan enige tijd wat gelig kleuren en uw urine kan ook een oranje/
gelige kleur vertonen. Dit komt doordat de kleurstof via de nieren weer wordt
uitgeplast. Schrikt u hier dus niet van. Door veel water te drinken zal deze
kleur sneller verdwijnen.
Suikerpatiënten kunnen 2 à 3 dagen na het onderzoek een foutieve uitslag
van een urineonderzoek krijgen. Vertelt u dit dan aan uw huisarts of internist.

Belangrijk
In verband met de verwijde pupillen en lichtflitsen waarmee de foto’s worden
gemaakt, raden wij u af om zelf met de auto terug te rijden. Rijdt dus met
iemand mee of kom met het openbaar vervoer.
• De druppels werken ongeveer 4 uur, bij uitzondering kan dit zelfs een paar
dagen aanhouden.
• Draag geen kleding met nauw sluitende mouwen i.v.m. de injectie die u in
uw arm krijgt.
• Ga na het onderzoek 24 uur niet in de zon zitten, omdat de huid hierdoor
extra geel kan gaan zien.

Heeft u nog vragen
Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie,
maar als aanvulling hierop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen.
Heeft u nog vragen neem dan contact op met de:
polikliniek oogheelkunde, telefoon: 040 - 286 4825.
Voor medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.
www.st-anna.nl
www.oogheelkunde.org
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