heelkunde

Slaapslagader biopsie (arteria temporalis
biopsie)
Binnenkort komt u naar het ZGT voor een slagader biopsie (arteria temporalis biopsie)
vanwege uw (hoofdpijn) klachten. Tijdens deze ingreep wordt een klein stukje van uw
slaapslagader verwijderd. Het verwijderde materiaal wordt opgestuurd voor
microscopisch onderzoek.

Dag:……………………………………….
Datum:…………………………………..
Tijd:……………………………………….
Locatie:
routenummer 1.4.
routenummer 0.4.
De voorbereiding
Voor deze ingreep hoeft u niet nuchter te
zijn. Wanneer u bloedverdunnende
medicijnen gebruikt dient u deze een
aantal dagen voor de ingreep te staken,
dit na overleg met uw behandelend
specialist.
Op het met u afgesproken tijdstip meldt u
zich bij het behandelcentrum.
De ingreep
U wordt gevraagd op de behandeltafel te
gaan liggen. Zo nodig worden er haren
ter hoogte van de slaap weggeschoren.
De arts voelt eerst waar het slagadertje
precies loopt. Op die plaats zet hij/zij een
streepje met een pen. U krijgt twee à drie
prikjes om het gebied te verdoven.

Dit is even (één à twee minuten) pijnlijk,
daarna is de ingreep niet meer pijnlijk.
De arts legt een steriele doek met een
gat op de plaats van de ingreep. Een
operatielamp wordt op uw slaap gericht.
Dan wordt er een sneetje van 1-1½ cm
gemaakt. Daar zoekt de arts naar het
slagadertje. Dit kan ongeveer 10 minuten
duren.
Nu wordt een stukje slagader verwijderd.
Het wondje wordt daarna gehecht.
Vervolgens krijgt u wondpleistertjes
erover geplakt. Deze laat u zitten totdat u
voor controle terugkomt. De pleistertjes
kunt u, na bijvoorbeeld het haren
wassen, voorzichtig droogdeppen.
Na de ingreep
Na de ingreep mag u direct naar huis. Wij
raden u aan een begeleider mee te
nemen. Het is niet verstandig zelf of met
het openbaar vervoer te reizen.
Wanneer het wondgebied pijnlijk is, mag
u een paracetamoltablet (500 mg)
innemen.
Microscopisch onderzoek
De uitslag van het microscopisch
onderzoek hoort u ongeveer tien tot
veertien dagen na de ingreep van de
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De afspraak
Er is met u een afspraak gemaakt op:
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specialist, die de ingreep heeft
aangevraagd.
Tijdens de controle afspraak controleren
wij het wondje. Als het nodig is
verwijderen wij de knoopjes van de
hechtingen.
Duur van de ingreep
De ingreep neemt in totaal ongeveer
vijftien tot dertig minuten in beslag.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben, stelt u deze dan gerust.
U kunt binnen kantooruren bellen naar
het behandelcentrum:
 Ziekenhuislocatie Almelo,
telefoonnummer 088 708 34 00.
 Ziekenhuislocatie Hengelo,
telefoonnummer 088 708 53 60.
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