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Er is voor u een onderzoek afgesproken waarbij jodiumhoudende
contrastvloeistof wordt toegediend.

Contrastvloeistof

U krijgt tijdens het onderzoek contrastvloeistof toegediend via een infuus
in uw arm. Deze vloeistof maakt de organen of weefsels beter zichtbaar
of herkenbaar. De contrastvloeistof bevat jodium. Jodium is een stof die u
dagelijks in kleine hoeveelheden binnenkrijgt via uw voedsel. Via de nieren
komt het toegediende jodium daarna in uw urine en verlaat zo weer het
lichaam.

Maatregelen

Bij sommige mensen kan jodium schadelijk zijn voor de nieren. Uw arts heeft
op basis van vragen over uw gezondheid en/of bloeduitslagen vastgesteld dat
dit bij u zo is. Om schade aan de nieren door jodium bij u te voorkomen, zijn
dan ook voorzorgsmaatregelen nodig. Die voorzorg bestaat uit het geven van
extra vocht via een infuus.

Dagopname

Op de dag van het onderzoek wordt u 2 uur vóór het onderzoek opgenomen
op de afdeling Dagopname. U meldt zich bij de Opnamebalie in de centrale
hal van het Antonius ziekenhuis, locatie Sneek. Vervolgens gaat u naar de
Dagopname. De verpleegkundige brengt bij u een infuus in waardoor het
vocht toegediend wordt. Na het onderzoek komt u weer terug op de afdeling
Dagopname. Het infuus wordt verwijderd en na een controle door de
verpleegkundige kunt u het ziekenhuis verlaten.

Voor het onderzoek

• Volg de voorbereiding zoals die in de afspraakbrief of bijlage staat 		
vermeld. Deze afspraakbrief of bijlage ontvangt u bij het maken van de
afspraak.
• Stop met de inname van bepaalde pijnstillers, zoals die in de afspraakbrief
of bijlage staan vermeld.
• Stop met de inname van die medicijnen, waarvan uw behandelend arts
geadviseerd heeft de inname te stoppen. Neem bij twijfel contact op met
uw behandelend arts. Stop nooit met de inname van uw medicijnen op
eigen initiatief!

• U hebt oraal contrast meegekregen om vooraf te drinken als u één van de
volgende onderzoeken krijgt:
• CT-abdomen IV + oraal.
• CT-lever/galwegen IV + oraal.
• CT-onderbuik IV + oraal.
• CT-thorax/abdomen IV + oraal.
De tijden waarop het orale contrast gedronken moet worden, staan 		
vermeld in de afspraakbrief of bijlage. U neemt de resterende 0,4 liter		
liter mee naar de afdeling Dagopname. Het orale contrastmiddel heeft
geen schadelijke bijwerkingen voor de nieren.

Na het onderzoek

• De eerste 6 uren na het onderzoek mag u bepaalde pijnstillers niet 		
gebruiken.
• Binnen 2 tot 7 dagen na uw onderzoek laat u bloed prikken om uw 		
nierfunctie te laten controleren.

Vragen

Tijdens de dagopname is de verpleegkundige beschikbaar voor vragen. Zo
nodig kan er een internist worden geraadpleegd. Als u vooraf vragen hebt,
kunt u bellen met de polikliniek van uw behandelend arts.
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