Pre- en posthydratie bij CT scan.
Contrastpolikliniek

Uw behandelend arts heeft een CT-onderzoek (scan) voor u aangevraagd
waarbij u per infuus contrastvloeistof toegediend krijgt. Deze
jodiumhoudende contrastvloeistof is nodig voor het maken van goede
afbeeldingen. Door toediening van dit contrastmiddel bestaat een kleine
kans op verminderde nierfunctie na dit onderzoek. Dit wordt
contrastnefropathie genoemd. De patiënt merkt hier meestal niets van en
doorgaans herstelt de nierfunctie binnen een paar dagen tot enkele weken.
Contrastpolikliniek
Op de contrastpolikliniek wordt onderzocht of u een verhoogd risico loopt op een
contrastnefropathie. Patiënten met een reeds verminderde nierfunctie hebben
echter een iets verhoogd risico op contrastnefropathie.
Indien u een verhoogd risico loopt op een contrastnefropathie dan worden er
zorgvuldige voorzorgsmaatregelen genomen om de risico’s zo veel mogelijk te
beperken. Zo nodig wordt medicatie tijdelijk gestaakt. In een aantal gevallen is het
noodzakelijk om een patiënt kort op te nemen voor een extra infuus.
Voorbereiding CT-scan
Welke CT-scan u krijgt en welke voorbereiding hiervoor nodig is, leest u terug in
de folder CT-scan.
Opname dagbehandeling
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie hoofdingang. Vervolgens
gaat u langs het opnamebureau en het Apotheker Service Punt (ASP). Soms is
het noodzakelijk om voor de opname nog bloed te prikken bij het laboratorium.
Indien nodig informeert de polikliniek u hierover. Daarna gaat u naar de
dagbehandeling. De verpleegkundige kan u vertellen wanneer u ongeveer klaar
bent. U wordt ongeveer 5 uur voor de CT-scan opgenomen voor toediening van
vocht via een infuus. Dit kan vaak in een dagopname, maar soms is een korte
opname (met 1 of 2 overnachtingen) noodzakelijk. De specialist bepaalt of u in
aanmerking komt voor een dagopname of een korte opname.
Voorbereiding
Nuchter
Voor een CT-scan moet u 3 uur van tevoren nuchter zijn, dit houdt in dat u eerst
nog thuis mag ontbijten voordat u wordt opgenomen. Indien u vooraf aan de CT
scan Telebrix moet drinken, dan neemt u de laatste 0,5 liter mee naar het
ziekenhuis. Deze 0,5 liter drinkt u 1,5 uur voor de CT-scan, in het ziekenhuis, op.
Medicatie
Wilt u al uw medicijnen meebrengen? Ook uw pufjes en insuline. Bij gebruik van
antistollingsmedicatie graag uw doseringskaart meebrengen.
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Voorzorgsmaatregelen
Pre- en posthydratie
 4 uur voor en na de CT-scan (dagopname).
 12 uur voor en na de CT-scan (opname met 1 of 2 overnachtingen).
Dag voor- en van de CT scan goed drinken d.w.z. een liter extra vocht op deze
twee dagen.
Medicatie
Dag van het onderzoek / CT scan de volgende medicamenten niet innemen:
………………………………….………………………………….………………………
Dag na onderzoek deze medicatie weer hervatten.
Laboratorium
Twee tot vijf dagen na CT scan laboratoriumonderzoek ter controle van de
nierfunctie.
Bij patiënten die (ook) metformine gebruiken:
 Metformine (Glucophage®) staken dag van het onderzoek.
 Wanneer Metformine (Glucophage®) gebruik gestaakt is
 48 uur na CT scan laboratoriumonderzoek ter controle van de nierfunctie.
 Metformine (Glucophage®) hervatten als 48 uur na het onderzoek is gebleken
dat de nierfunctie niet is verslechterd (gedurende deze periode is het niet nodig
Metformine te vervangen door een ander middel). U wordt telefonisch
geïnformeerd over de uitslag van de nierfuncties.
Bericht van verhindering
Mocht u op het afgesproken tijdstip verhinderd zijn, dan vragen wij u dit zo
spoedig mogelijk te melden bij polikliniek Interne Geneeskunde op
T 0187 60 71 35.
Vragen?
Neem dan contact op met de polikliniek Interne Geneeskunde, te bereiken op
werkdagen van 9.00 uur - 16.30 uur op T 0187 60 71 35. U kunt ook vragen
stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via onze website onder
tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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