
VOORKOMEN VAN BESCHADIGING 
VAN DE NIEREN BIJ ONDERZOEK 
MET CONTRASTMIDDEL

Radiologie
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De informatie in deze folder is algemeen. Het is mogelijk dat u andere instruc-
ties krijgt. Lees deze folder goed door.

WAT IS EEN ONDERZOEK MET CONTRASTMIDDEL?
Uw behandelend arts heeft u doorverwezen voor een onderzoek, bijvoorbeeld 
een CT scan of röntgenopname. Om dit onderzoek goed uit te kunnen  
voeren, krijgt u via een infuus een contrastmiddel toegediend. Hierdoor 
worden organen en bloedvaten duidelijker zichtbaar voor de radioloog, die de 
beelden beoordeelt.

KLEIN RISICO 
De moderne contrastmiddelen zijn veilige middelen. Bijwerkingen komen bijna 
niet voor. Toch hebben sommige patiënten een hele kleine kans op bescha-
diging van de nieren. Ook de combinatie van bepaalde medicijnen en een 
contrastmiddel kan de nieren beschadigen. 

WANNEER IS ER MEER KANS OP BESCHADIGING VAN DE NIEREN?
Nierproblemen door een contrastmiddel kunnen tijdelijk zijn of blijvend. 
In de volgende gevallen is ermeer kans op beschadiging van de nieren: 

• Nieren die al slecht werken (verstoorde nierfunctie)
• Diabetes (suikerziekte)
• Ziekte van Kahler
• Ziekte van Waldenström
• Gebruik van bepaalde medicijnen zoals:

o Metformine
o Pijnstillers, zogenaamde NSAID’s.

NSAID’s zijn ontstekingsremmende pijnstillers. U kunt ze ook bij de drogist of 
supermarkt kopen. Op de verpakking of bijsluiter van de pijnstillers kunt u zien 
of het om een NSAID gaat. Als u NSAID’s gebruikt, kunt u contact opnemen 
met uw behandelend arts. Hij of zij zal u uitleggen hoe u tijdelijk met de medi-
cijnen kunt stoppen.
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ALS UW NIEREN NIET GOED WERKEN
Als u meer kans heeft op beschadiging van de nieren door een contrastmiddel, 
krijgt u een bloedonderzoek. De nierfunctie wordt dan onderzocht. Als blijkt 
dat uw nieren onvoldoende werken, zijn er een paar mogelijkheden om het 
risico van beschadiging van de nieren te voorkomen:

• De arts beoordeelt hoe belangrijk het onderzoek voor u is. Misschien is een 
onderzoek zonder contrastmiddel mogelijk.

• U moet tijdelijk stoppen met uw medicijnen
• U wordt voor dagbehandeling opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt dan 

een infuus met extra vocht om uw nieren te beschermen.

OPNAME IN HET ZIEKENHUIS
Het kan zijn dat u wordt opgenomen voor het onderzoek met een  
contrastmiddel.

• U wordt opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. U krijgt een infuus met 
extra vocht om uw nieren te beschermen. Dit duurt zeven uur: één uur voor 
en zes uur na het onderzoek.  
U wordt 90 minuten vóór het onderzoek opgenomen om het infuus in te 
brengen. Wanneer er voor u een CT onderzoek van de buik is afgesproken, 
start u 75 minuten voor het onderzoek met het drinken van contrastvloei-
stof. U gaat dezelfde dag weer naar huis.

• U wordt opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoeken van hart en slag-
aders (hartkatheterisatie) of onderzoek van de slagaders zoals dotteren en 
het plaatsen van een stent.

NA HET ONDERZOEK
Het kan zijn dat u twee tot drie dagen na het onderzoek moet terugkomen 
voor een bloedonderzoek. Uw arts zal bepalen of dit nodig is. Hij of zij zal u 
ook informeren over de bloeduitslag. U krijgt dan te horen of u weer kunt star-
ten met het innemen van de medicijnen. Soms zijn extra maatregelen nodig.
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AFSPRAAK VERZETTEN?
Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. Wij kunnen dan een nieuwe afspraak met u maken 
en de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de afdeling Radiologie geven u graag meer informatie.

AFDELING OPNAME 
 0344-674071 van maandag tot en met vrijdag van 08.00–17.00 uur.

RADIOLOGIE 
 0344-674233 

van maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.00 uur ’s ochtends en  
13.00-16.30 ’s middags.

AANTEKENINGEN
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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