
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Binnenkort zult u een onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel ondergaan op de 

afdeling radiologie. Omdat er bij u risicofactoren aanwezig zijn voor de toediening van 

het contrastmiddel (zie hiervoor de folder welke u van uw behandeld arts heeft 

ontvangen), wordt het onderzoek in principe uitgevoerd in dagopname. 

Op korte termijn ontvangt u van de polikliniek interne geneeskunde een oproep voor een 

consult op de contrastpoli, waarbij de verpleegkundige, in overleg met de internist, 

bepaalt welke voorzorgsmaatregelen er bij u precies noodzakelijk zijn.  

 

Wij verwachten u voor het radiologisch onderzoek op  ……....-….……-…….… in 

Ziekenhuis Rijnstate. U kunt zich om 7.30 uur melden op verpleegafdeling A6V2 

(na hoofdingang links aanhouden en dan naar de 6e verdieping). 

Let op!  

- Opname is niet nodig als op het consult op de contrastpoli wordt besloten dat 

extra voorbereiding niet noodzakelijk is. 

- Soms is het nodig dat u de avond voorafgaand aan het onderzoek al opgenomen 

wordt in het ziekenhuis om voorbehandeld te worden met een infuus. Dit duurt tot 

10 uur na het onderzoek, daarna kunt u weer naar huis. 

 

Voorbereiding  

Voor u naar het ziekenhuis komt mag u een licht ontbijt gebruiken dat bestaat uit twee 

beschuiten en een kopje thee of koffie zonder melk. 

Wanneer u zich op de afdeling heeft gemeld bij de secretaresse wordt er een infuus bij u 

aangelegd. Dit infuus moet minimaal 3 uur voor het onderzoek en minimaal 3 uur na het 

onderzoek blijven zitten. Wanneer het infuus weer is verwijderd mag u naar huis. Dit zal 

aan het eind van de middag zijn.  

 

Het radiologisch onderzoek 

In bijgevoegde folder vindt u informatie over het radiologisch onderzoek. 

 

Verpleging 

Het kan voorkomen dat  op de dagverpleging mannen en vrouwen op een kamer liggen. 

Zo wordt de beddencapaciteit zo goed mogelijk benut en blijft de wachtlijst beperkt. 

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit voor de opname kenbaar maken. 

Gezien de korte tijdsduur dat u in het ziekenhuis verblijft en omdat u in deze periode ook 

het radiologisch onderzoek zult ondergaan, is bezoek op deze dag niet toegestaan. 

 

Wat u moet meenemen 

- uw ponsplaatje 

- uw inschrijvingsbewijs van verzekering 

- eventuele medicijnen die u gebruikt 

- telefoonnummer van een contactpersoon 

- eventueel iets om u mee bezig te houden: tijdschrift, handwerkje, MP3 of iets 

dergelijks 

 

Wat u beter niet kunt meenemen 

- groot geld, waardepapieren en kostbaarheden. 

 

Vragen 

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie van het 

ziekenhuis Rijnstate 088-0057795. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Administratie afdeling Radiologie Ziekenhuis Rijnstate 

 


