
Er is voor u een radiologisch onderzoek (CT, PET-CT of IVP) aangevraagd met 

jodiumhoudend contrast. Informatie over dit onderzoek heeft u onlangs ontvangen. 

Op de contrastpoli heeft de nefroloog zojuist samen met de verpleegkundige beoordeeld 

welke voorbereiding voor u het meest geschikt is om het onderzoek veilig uit te voeren. 

 
0 Keuze 1: speciale voorbereiding is bij nader inzien niet noodzakelijk, het onderzoek 

kan veilig zonder speciale voorzorgsmaatregelen worden uitgevoerd. 

Daarom is het niet meer nodig dat u op de dag van het onderzoek wordt opgenomen. 

U kunt daarom rechtstreeks naar de afdeling radiologie (route 25) of nucleaire 

geneeskunde (route 22) op de eerste verdieping gaan voor uitvoering van het 

onderzoek. 

Informatie over dit onderzoek, waarin ook de eventuele voorbereiding is vermeld, heeft 

u onlangs van ons ontvangen. 

Wij verwachten u voor uitvoering van het onderzoek op …………………………..om 

…………..uur. 

 

Medicijn: Stoppen met innemen: Innemen hervatten: 

 Datum:            Tijd:    Datum:            Tijd:    

 Datum:            Tijd:    Datum:            Tijd:    

 Datum:            Tijd:    Datum:            Tijd:    

 

0 Keuze 2: Om eventuele nierproblemen te voorkomen is het noodzakelijk dat u 

voorafgaand en na afloop van het onderzoek een infuus met vocht krijgt, waarvoor u 

wordt opgenomen in dagopname. U krijgt dan gedurende circa 4 uur voor en 4 uur na 

het contrastonderzoek een infuus. Aan het einde van de middag mag u weer naar huis. 

 

Wij verwachten u voor de opname op …………………………………….  

om 7.30 uur ‘s ochtends op verpleegafdeling A6V2 (na hoofdingang links 

aanhouden en dan naar de 6e verdieping). U kunt zich daar op de afdeling melden. 

 

Medicijn: Stoppen met innemen: Innemen hervatten: 

 Datum:            Tijd:    Datum:            Tijd:    

 Datum:            Tijd:    Datum:            Tijd:    

 Datum:            Tijd:    Datum:            Tijd:    

 

0 Keuze 3: Om eventuele nierproblemen te voorkomen is het noodzakelijk dat u 

voorafgaand en na afloop van het onderzoek een infuus met vocht krijgt, waarvoor u 

wordt opgenomen. De internist/nefroloog heeft zojuist bepaald dat u voor u beter is dat 

de vloeistof langzaam via het infuus inloopt, om uw nieren niet te zwaar te belasten. 

Daarom is het noodzakelijk dat u al de avond voorafgaand aan het onderzoek wordt 

opgenomen. Op de dag van het onderzoek mag u ’s avonds weer laat naar huis, of als 

u dat liever wilt de volgende ochtend om half 8. Eventueel vervoer moet u zelf regelen. 

Voor uw verblijf in het ziekenhuis moet u zelf de medicijnen meenemen die u thuis ook 

op deze dagen zou gebruiken. Ook neemt u nachtkleding, eventueel 

incontinentiemateriaal, toiletartikelen mee en iets om u zelf mee te vermaken (bijv. 

boek, tijdschrift, handwerkje, puzzelboekje).  

Op de dag van het onderzoek mag u als u dat wilt bezoek ontvangen tussen 16 en 

16.45 uur en/of tussen 18.30 en 20 uur. 

 

Wij verwachten u voor opname op ………………………………………………  

om 19.30 uur ’s avonds op verpleegafdeling A6V2 (na hoofdingang links 

aanhouden en dan naar de 6e verdieping). U kunt zich daar op de afdeling melden.  

 

Medicijn: Stoppen met innemen: Innemen hervatten: 

 Datum:            Tijd:    Datum:            Tijd:    

 Datum:            Tijd:    Datum:            Tijd:    

 Datum:            Tijd:    Datum:            Tijd:    

 


