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In overleg met uw oogarts is besloten dat er bij u een onderzoek wordt gedaan, namelijk een 

fluorescentie-angiografie. In deze folder leest u informatie over dit onderzoek. Zo leggen wij 

u uit hoe dit onderzoek gaat, wat u er van kunt verwachten en wat erna gebeurt.

Wat is een fluorescentie-angiografie?
Bij een fluorescentie-angiografie worden de bloedvaten in het netvlies beter zichtbaar gemaakt met 
behulp van een kleurstof. Door dit onderzoek is de oogarts in staat een diagnose te stellen en kan 
hij een behandeling voorstellen.

Uw voorbereiding
• u hoeft thuis geen speciale voorbereidingen te treffen. Wel is het handig om een zonnebril mee 

te nemen, omdat uw ogen na het onderzoek tijdelijk extra gevoelig zijn voor licht
• zorg dat er iemand met u meegaat. Het is raadzaam na de behandeling niet zelf auto te rijden 

omdat u direct na de behandeling minder scherp ziet

Waar wordt het onderzoek gedaan?
U komt voor dit onderzoek naar de polikliniek oogheelkunde. Iedereen die een afspraak heeft op 
locatie Alkmaar of Den Helder moet zich altijd eerst met zijn identiteitsbewijs aanmelden bij de 
aanmeldzuil. U vindt deze aanmeldzuil bij de ingangen. Vervolgens ziet u op het scherm wat u moet 
doen. Als uw gegevens kloppen, krijgt u een dagticket. Op uw dagticket staat de locatie van de 
afdeling waar uw onderzoek plaatsvindt. Bij aankomst op deze afdeling meldt u zich met dit zelfde 
ticket aan bij de aanmeldzuil. De verpleegkundige of zorgverlener weet nu dat u op de polikliniek 
bent. Op het scherm staat in welke wachtruimte u kunt plaatsnemen.

Het onderzoek
Voorbereiding
Voor het onderzoek krijgt u, in beide ogen, pupil-verwijdende druppels toegediend. Deze druppels 
moeten enige tijd inwerken. Uw pupillen vergroten hierdoor en u gaat wazig zien.

Het onderzoek
De verpleegkundige vraagt u uw rechtermouw op te stropen en spuit kleurstof in uw arm. Om de 
injectie in de arm goed te kunnen geven, vragen wij u geen strakke kle ding te dragen. Na de injectie 
wordt er direct begonnen met fotograferen. Dit duurt meestal niet langer dan 10 minuten.

Bijwerkingen
Behalve de injectie in uw arm doet het geen pijn. Soms is er tijdens en na het onderzoek sprake van 
misselijkheid die meest al van korte duur is. Andere bijwerkingen zoals duizeligheid zijn zeldzaam 
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en gaan voorbij. Ernstige allergische reacties komen ook zeer weinig voor. Mocht u toch reageren 
op dit onderzoek dan kunnen deze minuten later nog optreden. Om deze late reactie te behandelen 
is het belangrijk dat u na het onderzoek in de wachtkamer plaatsneemt. Als u niet allergisch 
reageert, mag u de polikliniek na 30 minuten verlaten.

Na het onderzoek
Door de inspuiting van de vloeistof verkleurt uw urine oranjegeel. Uw huidskleur en het wit van uw 
ogen worden ook geel. Dit verdwijnt na een dag. Zorg dat u voldoende drinkt, meer dan 1 liter per 
dag. Na het onderzoek ziet u enige tijd wazig. Wij advise ren u daarom met klem niet zelf naar huis 
te rijden.

Uitslag van het onderzoek
In het algemeen krijgt u de uitslag van het onderzoek tijdens de eerste controleafspraak of wordt er 
met u telefonisch contact opgenomen.

Uw vragen
Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw behandelaar of een medewerker van de 
polikliniek oogheelkunde. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur:
• locatie Alkmaar: telefoon 072 – 548 3200
• locatie Den Helder: telefoon 0223 – 69 6250

Bij dringende klachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag of na het weekend, kunt u 
buiten de bovengenoemde kantoortijden contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH):
• locatie Alkmaar: 072 – 548 2488
• locatie Den Helder: 0223 - 69 6661


