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Dotteren van een shunt 
 

Inleiding 
U krijgt deze folder omdat uw shunt wordt 
gedotterd. Dit vindt plaats op de afdeling 
Radiologie met behulp van 
röntgenapparatuur en contrastvloeistof. 
 
Doel van het dotteren 
Door te dotteren wordt de vernauwing in uw 
shunt opgeheven.  
 
Aanleiding voor het dotteren 
Het dotteren van de shunt vindt meestal 
plaats na een gemaakte shuntfoto of 
duplexonderzoek waarop een vernauwing is 
waargenomen.  
Het kan ook zijn dat uw shunt naar aanleiding 
van waarnemingen van de dialysearts en/of 
verpleegkundige wordt gedotterd. 
 
Belang van het dotteren 
Wanneer een vernauwing van de shunt wordt 
opgeheven, neemt de kans op stolling van 
uw shunt af. 
 
Voorbereiding 
 Op de dag van het onderzoek neemt u 

een licht ontbijt in verband met kans op 
misselijkheid. 
Vindt de behandeling ’s middags plaats 
dan mag u een gewoon ontbijt en een 
lichte lunch. 

 U meldt zich altijd op de afdeling Dialyse. 
Vanaf hier wordt u naar de afdeling 
Radiologie begeleid.  

 Als u bloedverdunners gebruikt kan extra 
bloedafname nodig zijn.   

 De vernauwing in uw shunt wordt 
opgeheven door het opblazen van een 
ballonnetje. Dit kan pijnlijk zijn. De 
dialyseverpleegkundige geeft u pijnstillers 

die u een uur voor de ingreep moet 
innemen.  

 
Behandeling 
De behandeling wordt uitgevoerd door een 
interventieradioloog en een radiologisch 
laborant(e) op de afdeling Radiologie. Om 
uw shunt te kunnen dotteren is het 
noodzakelijk dat de shunt eerst wordt 
afgebeeld. Deze foto’s worden gemaakt via 
een plastic slangetje in de shunt tijdens 
inspuiten van contrastvloeistof. Dit kan een 
warm gevoel geven in het hele lichaam. 
Let op:  
Heeft u eerder contrastvloeistof ingespoten 
gekregen en is er toen een allergische reactie 
vastgesteld, vertel dit dan aan uw arts of 
verpleegkundige. 
Als er besloten wordt om te dotteren wordt 
via de naald de dotterkatheter ingebracht. 
Het opblazen van de ballon kan gevoelig zijn. 
(zie voorbereiding). 
 
Na het dotteren 
Na het dotteren, komt u terug op de afdeling 
Dialyse voor het verwijderen van de naald of 
voor uw dialysebehandeling. Als u 
bloedverdunners gebruikt, zal dit weer 
worden hervat. 
 
Het resultaat 
Het resultaat van het dotteren hoort u van uw 
behandelend specialist. 
Om het resultaat te meten wordt indien 
mogelijk een week na de ingreep de 
stroomsnelheid van het bloed door de shunt 
gemeten tijdens de dialysebehandeling.  
 
 
 
 



Vragen en inlichtingen 
Voor algemene informatie over het ziekenhuis 
kunt u terecht op onze website: www.ghz.nl.  
Ook kunt u dagelijks bellen naar het 
algemene telefoonnummer: (0182) 50 50 50. 
 
Heeft u na het lezen van deze folder vragen 
dan kunt u die stellen aan de radioloog en/of 
radiologisch laborant(e) die bij het onderzoek 
aanwezig zijn of aan de verpleegkundige van 
de afdeling Dialyse.  
 
Ook kunt u bellen met de afdeling Dialyse via 
telefoonnummer: (0182) 50 54 22. 
 
Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 
(0182) 50 50 50. 
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