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Contrast nefropathie polikliniek 
  
Uw behandelend specialist heeft voor u een onderzoek aangevraagd bij de afdeling 
radiologie. Bij dit onderzoek wordt contrastvloeistof gebruikt. De contrastvloeistof kan 
bij een verminderde nierfunctie schadelijk zijn voor de nieren. Bij u is een 
verminderde nierfunctie geconstateerd en daarom bent u verwezen naar de ‘contrast 
nefropathie polikliniek’.  
 
Preventieve maatregelen 
Om uw nieren tijdens het onderzoek te 
beschermd tegen deze contrastvloeistof wordt 
u opgenomen. De duur van deze opname is 
reeds telefonisch of op de polikliniek met u 
besproken. Tijdens deze opname wordt er een 
infuus gegeven waardoor u meer vocht in het 
lichaam hebt. Hier wordt mee gestart voor 
het onderzoek, zodat tijdens toediening van 
het contrastmiddel u meer vocht in het 
lichaam hebt, waardoor het contrastmiddel 
beter wordt verdund. Nadien wordt het infuus 
voortgezet, zodat u sneller het contrastmiddel 
uitplast. 
 
Naast het geven van een infuus kan het nodig 
zijn om tijdelijk medicatie te stoppen. Welke 
medicatie u moet stoppen is reeds met u op 
de poli of telefonisch besproken. Hieronder 
volgt nog een overzicht ter herinnering.  
 
Een overzicht van de te nemen 
maatregelen: 
U wordt opgenomen op 
 
 …………..dag:     -     -         om      :      uur 
 
U mag zich melden bij de balie van de 
hoofdingang van het ziekenhuis in ………. .  
De gastvrouw zal u vertellen op welke 
afdeling u die dag wordt opgenomen. 
 
Tijdstip opname:______________________ 
 
Tijdstip onderzoek:____________________ 
 
Tijdstip ontslag:______________________ 
Medicatie die u moet stoppen: 
_______________ …..-…..-.… t/m  ….-.….- …. 

_______________ …..-…..-.… t/m  ….-.….- …. 
 
_______________ …..-…..-.… t/m  ….-.….- …. 
 
_______________ …..-…..-.… t/m  ….-.….- …. 
 
Controle van de nierfunctie nadien 
Het is van belang om na het uitgevoerde 
onderzoek nogmaals de nierfunctie te laten 
controleren. Voor dit onderzoek hebt u een 
laboratoriumbrief gekregen en dit moet u drie 
tot vijf dagen na het onderzoek laten prikken. 
U wordt over de uitslag alleen gebeld indien 
de nierfunctie toch verslechterd is.  
 
Uitslag van het onderzoek 
De aanvragend specialist zal met u de uitslag 
van het onderzoek bespreken. Als u hier nog 
geen afspraak voor heeft, dient u deze zelf 
maken met het desbetreffende secretariaat.  
 
Vragen 
Heeft u naar aanleiding van deze folder 
vragen, neem dan contact op met afdeling 
contrastnefropathie: 
 
Contrast nefropathie polikliniek Hengelo: 
088 708 70 80 
 
Contrast nefropathie polikliniek Almelo:  
088 708 43 51 
 
In beide ziekenhuizen vraagt u naar de 
verpleegkundig specialist die over de 
voorbereiding voor onderzoeken met contrast 
gaat. 
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Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
 

http://www.zgt.nl/mijnzgt

