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O
nderzoek van de bloedvaten van de penis

Beste patiënt,

Welkom op de dienst radiologie van AZ Delta. U bent hier voor 
een onderzoek van de bloedvaten van de penis. 
In deze brochure geven we u graag wat meer uitleg. Bij vragen, 
aarzel niet om contact op te nemen met onze dienst.
De contactinformatie vindt u op de achterkant van deze 
brochure.

De dienst radiologie 

Wat?
Dit onderzoek wordt toegepast bij erectiestoornissen. Met 
behulp van een echografisch toestel wordt dit onderzoek 
uitgevoerd.  Het onderzoek gebeurt met een dun laagje gel en 
door middel van geleiding van geluidsgolven wordt er door een 
computer een videobeeld gevormd.   
Dit onderzoek bevat dus geen röntgenstralen en is volstrekt 
onschadelijk.

Doel
Met dit onderzoekt bekijkt de arts de snelheid waarmee het 
bloed in de slagaders van de penis stroomt.  
Verder wordt de diameter van de slagaders en de zwellichamen 
bepaald.

Voorbereiding en verloop 
ingreep
Het onderzoek vindt voor het grootste deel plaats wanneer u 
een erectie hebt. Hiervoor spuit de radioloog met een kleine 
naald een minimale hoeveelheid vloeistof in een zwellichaam 
van de penis. Deze injectie is in de meeste gevallen niet pijnlijk. 
De vloeistof die ingespoten wordt zorgt ervoor dat de 
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bloedvaten tijdelijk verwijden waardoor de penis gaat zwellen 
en u een erectie krijgt. De erectie zal 1 tot 2 uur aanhouden. 
Na het inspuiten van deze vloeistof wordt er een echografie 
afgenomen. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Risico’s en neveneffecten
Dit onderzoek geeft vrijwel nooit ernstige complicaties. Het 
grootste risico van dit onderzoek is een erectie die te lang blijft 
aanhouden, soms één tot twee uur na het onderzoek. 
Als de erectie langer dan 4 uur duurt, probeer dan eerst 
de zwelling te koelen via een koude douche en/of  door te 
wandelen.  Wanneer de erectie toch blijft aanhouden, neem 
dan contact op met uw huisarts, de dienst urologie of de dienst 
spoedgevallen.

Alternatieven
Dit bespreekt u best met uw specialist/aanvragende arts.

Nazorg
Na het onderzoek mag de patiënt onmiddellijk de dienst 
verlaten.  
Het resultaat is de dag na het onderzoek op te vragen via de 
voorschrijvende arts. 

Kostprijs
De rekening krijgt u later opgestuurd met de post.
Voor vragen rond de kostprijs kunt u terecht bij factuur@ 
azdelta.be of via het telefoonnummer 051 23 76 66.
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Contact
Secretariaat dienst urologie

CAMPUS RUMBEKE

t 051 23 70 08

CAMPUS MENEN

t 056 52 25 78

CAMPUS TORHOUT

t 050 23 24 36


