
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBOLISATIE PROSTAAT 

 

 

 
FRANCISCUS GASTHUIS 

 



Afspraak 

 
Mevrouw/meneer_____________________________________ 
 
 

Dag Datum Tijdstip 

   

 
U kunt zich melden bij het Inschrijfbureau op de begane grond, 
Balie 007, Franciscus Gasthuis in Rotterdam. 
 
 U moet vier uur vóór het onderzoek nuchter blijven. Dit 

betekent dat u in die vier uur voor het onderzoek niets eet, 
niets drinkt en niet rookt.  

 

Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan door bij de 

Inschrijfbalie in de Centrale Hal vóór uw afspraak. 

 

  



Röntgenafdeling  
Op de Röntgenafdeling worden verschillende onderzoeken 

verricht met behulp van röntgenstralen (röntgenfoto), 

ultrageluidsgolven (echografie) of magnetische velden (MRI). 

De afdeling bevindt zich op de eerste verdieping van de 

poliklinieken van Franciscus Gasthuis in Rotterdam.  

 
De door uw behandelend arts gestelde vraag verwachten wij 
met een embolisatie te kunnen beantwoorden. In deze folder 

wordt verteld hoe het onderzoek in zijn werk gaat. 
 

Wat is een embolisatie? 
Een embolisatie is het afsluiten van één of meerdere 

bloedvaten door middel van een vloeistof of ander materiaal. 

Als gevolg van de embolisatie sterven de (slag)aderen af. 

Hierdoor krimpt de prostaat. 

 

Voorbereiding 
 Röntgenstralen dienen met zorg te worden toegepast. Als u 

(mogelijk) zwanger bent, meldt u dit dan voorafgaand aan 
het onderzoek. 

 Voordat u ingepland kan worden voor de behandeling, dient 
er een Computer Tomografie-Angiografie gemaakt te 
worden. Op deze manier brengt radioloog alle vaten rondom 
de prostaat goed in kaart en besluit de radioloog of u in 
aanmerking kan komen voor de behandeling 

 Wanneer u onder behandeling bent van een cardioloog, 
internist of uroloog in verband met aandoeningen aan hart of 

nieren of als u diabetes mellitus heeft, dient u dit te melden 

aan uw behandeld arts. 

 Als u ooit overgevoelig (allergisch) heeft gereageerd op 
contrastmiddelen (Jodiumhoudende stof), meldt u dit dan 

aan uw behandeld arts. 

 Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, (bijvoorbeeld 
Marcoumar of Sintrom) kan het zijn dat u tijdelijk moet 
stoppen met deze middelen. U hoort dit tijdig van uw 
behandelend arts. 

 Zorg dat uw behandelend arts voorafgaand aan het 
onderzoek een overzicht heeft van uw actuele medicatie. 



Opname (Franciscus Gasthuis, Rotterdam) 
U meldt zich 2 uur voor de start van de behandeling bij de 
afdeling Urologie (of een andere afdeling die u van ons te horen 
heeft gekregen) van Franciscus Gasthuis in Rotterdam. U blijft 
normaal gesproken 1 nacht opgenomen in het ziekenhuis.  
 

Voorbereiding op het onderzoek 
Bij opname krijgt u van ons een patiëntenbandje, een blauw 
operatiejasje, een infuusnaald en een blaaskatheter (als u al 
een katheter heeft, controleert de verpleegkundige de 

katheter). Als er sprake is van een verminderde nierfunctie, 
krijgt u vooraf extra vocht via het infuus.  
 

De verpleegkundige brengt u met bed naar de Röntgenafdeling. 

De laborant(e) neemt u mee naar de onderzoeksruimte. Tijdens 

het onderzoek ligt u op een röntgentafel. De laborant(e) 

desinfecteert uw liezen en dekt u daarna toe met steriele 

doeken. Dit is om een infectie te voorkomen.  

 

Hoe verloopt het onderzoek 
De radioloog verdooft uw liesstreek aan beide kanten  (in 
uitzonderlijke gevallen slechts aan één zijde). Vervolgens prikt 
de radioloog in de slagader in uw lies waarna er een buisje zal 
worden geplaatst voor toegang tot het bloedvat. Via dit buisje 
wordt een katheter in het bloedvat geschoven.  
 
Door de katheter wordt contrastmiddel gespoten om de vaten 
duidelijker af te beelden. Daarna wordt met behulp van 
röntgenopnamen, de katheter op de juiste plaats geschoven. 

Wanneer de interventieradioloog de juiste plek heeft gevonden, 
zal de radioloog het bloedvat emboliseren. Hierbij wordt het 
bloedvat met embolisatiemateriaal afgesloten, waardoor de 
bloedstroom in het vat stopt.  
 
Als het onderzoek is afgelopen en de katheter is verwijderd, 
wordt het bloedvat dichtgedrukt. Het onderzoek duurt vier tot 
zes uur. Tijdens het onderzoek moet u vier tot zes uur stilliggen 
op een harde tafel. Als u dit niet lukt, kan het onderzoek helaas 
niet doorgaan. Bespreek dit van tevoren met uw arts.  

 



Na het onderzoek 
Als het onderzoek klaar is, wordt het buisje verwijderd en wordt 
de lies minimaal 10 minuten afgedrukt. De liezen worden 
ingepakt met een drukverband. Vervolgens gaat u terug naar 
de afdeling. 
 
Na 2 uur mag het drukverband verwijderd worden, mits de 
insteekplaats niet meer bloedt. Na totaal vier tot zes uur 
bedrust mag u lichte lichamelijke inspanning verrichten onder 
begeleiding. Soms kan de duur van de bedrust afwijken. 

 
Een dag na de behandeling zullen het infuus en de 
blaaskatheter verwijderd worden. Als het plassen goed gaat, 
gaat u zonder katheter naar huis. Mocht het plassen nog niet 
goed gaan, gaat u naar huis met katheter voor één tot twee 
weken.  
 

Complicaties 
Het onderzoek verloopt meestal zonder problemen, maar houdt 

u rekening met het volgende: 

 Het kan voorkomen dat er een bloeduitstorting ontstaat op 
de plaats waar de katheter is ingebracht. 

 Sommige mensen reageren overgevoelig op 
contrastmiddelen. Galbulten, rode vlekken op de huid en 
benauwdheid zijn de meest voorkomende reacties. In de 
onderzoeksruimte zijn de benodigde middelen aanwezig om 
zo’n reactie te bestrijden. 

 

Nazorg 
De eerste drie dagen na de embolisatie mag u geen zware 
lichamelijke inspanningen leveren.  
 
U komt op controle bij de uroloog om te evalueren hoe het 
plassen gaat. 
 

Uitslag 
De radioloog bespreekt het onderzoek met de behandelend 

arts. Deze stelt u op de hoogte van de resultaten.  

 



Als u onder behandeling bent van een medisch specialist in 

Franciscus Vlietland, vinden de poliklinische controles plaats in 

Schiedam. Na uw ontslag uit Franciscus Gasthuis in Rotterdam 

zorgen wij ervoor dat alle gegevens die van belang zijn voor uw 

verdere behandeling in Franciscus Vlietland beschikbaar zijn.  

 

Bericht van verhindering 
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Indien u op het 

afgesproken tijdstip verhinderd bent, laat ons dat dan zo snel 

mogelijk weten.  

 

Heeft u een reden om het onderzoek te weigeren? Geef dit dan 

tijdig aan bij uw behandelend arts en de Röntgenafdeling. 

 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 

tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de 

Röntgenafdeling van Franciscus Gasthuis, via telefoonnummer 

010 – 461 7100.  
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