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Dacryocystografie 
U bent door uw arts naar de afdeling radiologie verwezen voor een onderzoek van de 
traanwegen eventueel gevolgd door een behandeling. Na overleg met uw arts heeft u 
hiermee ingestemd. Het onderzoek/behandeling wordt verricht door een radioloog, 
geassisteerd door radiodiagnostisch laboranten. 
Het doel van het onderzoek is het zichtbaar maken van de traanwegen met behulp 
van contrastmiddel en röntgenstralen. Hiermee kan worden nagegaan of uw klachten 
van tranenvloed worden veroorzaakt door verstopte traanwegen en of deze 
verstopping geschikt is om te behandelen met een dotterprocedure.  

 

Voorbereiding 
Het beste kunt u gemakkelijke kleding 
aantrekken en sieraden zoveel mogelijk thuis 
laten. Aangezien het een onderzoek van het 
oog betreft wordt het gebruik van oog make-
up is af te raden. 
 
Verloop van het onderzoek 
U wordt verzocht plaats te nemen op de 
onderzoekstafel. Het aangedane oog wordt 
verdoofd door middel van oogdruppels. 
De radioloog (de arts die het onderzoek zal 
uitvoeren) zal een van de twee ingangen van 
de traanwegen gebruiken om een katheter 
(dun slangetje) een klein stukje in op te 
schuiven. Hierna wordt contrastmiddel door 
het slangetje in de traanwegen gespoten. Op 
deze manier worden de traanwegen 
afgebeeld. Het is heel belangrijk, dat u tijdens 
het maken van de opnames stil blijft liggen. 
Na het maken van de opnames worden deze 
beoordeeld door de radioloog, die aan de 
hand hiervan zal beslissen of het mogelijk is 
om u te dotteren (behandelen). 
 
Waarschuwingen 
Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor 
het ongeboren kind. Als u zwanger bent of 
denkt te zijn, moet u dit voor het onderzoek 
melden.  
Patiënten die hierover in onzekerheid 
verkeren, dienen contact op te nemen met de 
behandelend arts en de afdeling radiologie. 
Als u overgevoelig bent voor jodium, 
contrastvloeistof of last hebt van allergische 
reacties, wilt u dit dan voor het onderzoek 
melden. 
 

Na het onderzoek  
Door de oogdruppels die ter verdoving tijdens 
het onderzoek worden gebruikt kunt u 

tijdelijk wazig zien. (2 uur) Gedurende de tijd 
dat u wazig ziet mag  u niet deelnemen aan 
het verkeer. 
 

Indien u wordt gedotterd of een stent wordt 
geplaatst krijgt u een recept mee voor 
oogdruppels en indien nodig antibiotica, deze 
kunt u bij uw apotheek ophalen. 
 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt 15 - 30 minuten. 
 

Uitslag. 
Deze ontvangt u conform de met u gemaakte 
afspraak van uw behandelende specialist.  
 

Afzeggen van het onderzoek. 
Mocht u de afspraak niet kunnen nakomen, 
dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te 
melden aan de afdeling radiologie  
088 708 37 00. 
 

Vragen 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog 
vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze 
graag voor u beantwoorden.  
Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 
08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur 
telefonisch bereikbaar op het volgende 
telefoonnummer: 088 708 37 00. 
 

Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet.  
Kijk voor meer info op: www.zgt.nl/mijnzgt. 

http://www.zgt.nl/mijnzgt

	Dacryocystografie

