Arterie Temporalis Biopt
Chirurgie

Inleiding

Binnenkort wordt bij u een arterie temporalis biopt afgenomen. Deze folder geeft u
informatie over een arterie temporalis biopt. Het is goed u te realiseren dat voor u
persoonlijk de situatie anders kan zijn dan in deze folder is beschreven.

Wat is een arterie temporalis biopt?

Tijdens een arterie temporalis biopt wordt er, ter hoogte van de slaapstreek, een
stukje van een bloedvat (de arterie temporalis) verwijderd.

Waarom

Een arterie temporalis biopt wordt afgenomen voor diagnostisch onderzoek. Deze
diagnostische ingreep wordt voornamelijk verricht bij een verdenking van een
ontsteking van de vaten.

Gebruikt u bloedverdunners

Wanneer deze ingreep bij u verricht wordt, is het belangrijk om door te geven of- en
welke bloedverdunners u gebruikt.

De ingreep

De ingreep duurt ongeveer 50 minuten. De arts lokaliseert het bloedvat door
te voelen ter hoogte van de slaapstreken. Hierna wordt u plaatselijk verdoofd
door middel van enkele injecties. Er wordt een sneetje gemaakt van ongeveer 3
cm om het bloedvat op te kunnen zoeken. Vervolgens wordt er ongeveer 1 cm
van het bloedvat verwijderd en opgestuurd voor onderzoek. Het bloedvat wordt
afgebonden en functioneert niet meer. Dit heeft geen consequenties en geeft geen
functieverlies. De huid wordt gesloten met een paar hechtingen.

Wat te doen bij pijn

Bij pijnklachten kunt u maximaal 4 keer 2 paracetamol 500 mg nemen per 24 uur.

Na de ingreep

U mag na de ingreep redelijk snel weer naar huis. Voor de uitslag van het
onderzoek krijgt u een poli afspraak mee. Op de polikliniek wordt dan ook de
eventuele verdere behandeling besproken. Wij adviseren u na de ingreep niet zelf
auto te rijden en dus begeleiding mee te nemen.
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Adviezen en leefregels voor thuis

U dient de wond twee dagen droog te houden. U kunt de hechtingen na 5 tot 7
dagen laten verwijderen bij de huisarts. Soms wordt er een oplosbare hechting
gebruikt.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts.
Bij dringende vragen of problemen vóór of na uw behandeling, neemt u dan
contact op met het ziekenhuis.

Contact locatie Hoorn

Telefoon: 0229 257828 (polikliniek chirurgie)
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 08:00 uur – 17:00 uur
Telefoon: 0229 757699 (spoedeisende hulp)
Bereikbaar buiten kantooruren en in het weekend

Contact locatie Purmerend

Telefoon: 0299 457640 (polikliniek chirurgie)
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 8.30 uur - 17.00 uur
Website: www.dijklander.nl/chirurgie

Tot slot

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan
vernemen wij dat graag van u.

Bron

Bij het opstellen van deze brochure werd gebruik gemaakt van tekst uit de
patiëntenfolder zoals opgesteld onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde, uitgebreid en aangepast aan de werkwijze van de Vakgroep
Algemene Chirurgie van het Dijklander Ziekenhuis.
Voor meer informatie: www.heelkunde.nl
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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