Contrastpoli

Waarom naar de contrastpoli?
Uw behandelend arts heeft een CT-scan voor u aangevraagd. Bij deze CT-scan krijgt u een
jodiumhoudende contrastvloeistof toegediend in de bloedvaten. Door het toedienen van
deze vloeistof is er een kleine kans dat uw nierfunctie verminderd (nefropathie) na het
onderzoek. Tijdens uw bezoek aan de contrastpoli stellen de arts en een verpleegkundige vast
of u een verhoogd risico heeft op een verminderde nierfunctie na de CT-scan. Als u een
verhoogd risico heeft, worden extra voorzorgsmaatregelen getroffen om achteruitgang van
de nierfunctie en complicaties te voorkomen.

De afspraak
Op de contrastpoli ziet u een verpleegkundige en een internist-nefroloog. Zij bepalen welke
voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Dit doen zij aan de hand van:
 uw bloedonderzoek (nierfunctie);
 uw ziekte voorgeschiedenis (anamnese);
 uw medicijn gebruik (neem medicijnen of medicijnlijst mee).
De afspraak duurt ongeveer 1 uur. Hierna wordt de afspraak voor de CT-scan en de opname
voor u gepland.

De behandeling





De behandeling is gericht op het beschermen van de nieren.
U wordt opgenomen voor een infuus met Natrium bicarbonaat 1,4%.
Dit infuus wordt 1 uur voor de CT-scan toegediend én 6 uur na de CT scan.
Soms wordt een medicijn tijdelijk gestopt.

Opname
U wordt opgenomen op afdeling B14. U wordt daar de ochtend van het onderzoek verwacht
en u kunt meestal diezelfde avond weer naar huis.

Na ontslag
Via de contrastpoli krijgt u een laboratoriumformulier. Met dit formulier laat u 2 tot 4 dagen
na de CT-scan bloed prikken. Dit is om uw nierfunctie te controleren. De uitslag van dit
bloedonderzoek krijgt u telefonisch van de contrastverpleegkundige te horen. Zij vertelt ook
of er verdere maatregelen nodig zijn. De uitslag van de CT-scan krijgt u van uw behandelend
arts, die het onderzoek heeft aangevraagd.
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Vragen
Voor het verzetten van deze afspraak of vragen over de CT-scan kunt u bellen met afdeling
radiologie, telefoonnummer 024 365 74 78. Voor vragen aan de contrastverpleegkundige kunt
u bellen met polikliniek interne geneeskunde, telefoonnummer 024 365 82 00.
Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de arts die het onderzoek voor u heeft
aangevraagd.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Polikliniek interne geneeskunde (A70) Melden bij Meldpunt 2B
Telefoon (024) 365 82 00
Afdeling radiologie (B50) Melden bij Meldpunt 3B
Telefoon (024) 365 74 78
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Website: www.internegeneeskunde.cwz.nl

