
 

 

 
 

Wat is contrastextravasatie? 
 

U heeft zojuist een onderzoek ondergaan waarvoor 

toediening van contrastvloeistof nodig was. U kreeg 

hiervoor een infuus in een bloedvat van uw arm. Via 

het infuus werd de contrastvloeistof in uw bloedvat 

ingespoten.  

 

Helaas kan tijdens het injecteren een deel 

contraststof buiten het bloedvat en onder de huid 

terechtkomen. Dit kan voorkomen als er naast het 

bloedvat geprikt wordt of als er lekkage optreedt. 

 

 

Symptomen 
 

Door deze onderhuidse ophoping van 

contrastvloeistof kunt u vrijwel onmiddellijk een 

branderig gevoel en een harde, pijnlijke zwelling op 

de insteekplaats krijgen. Uw lichaam zal normaal 

deze onderhuidse contrastophoping zelf draineren 

waardoor de zwelling zal verdwijnen. Dit kan een 

paar dagen duren.  

 

 

Behandeling 
 

Bij geringe contrastextravasatie 
 

De verpleegkundige brengt op Medische 

beeldvorming een geschikte zalf aan op de plaats 

van extravasatie en dekt deze af met een verband.  

 

U krijgt de zalf mee naar huis. Het is aangewezen 

deze zalf ’s avonds nogmaals dik aan te brengen 

(niet volledig inmasseren). U mag dit tot 2x per dag 

herhalen tot de zwelling is verdwenen. 

 

Bij uitgebreide contrastextravasatie 
 

De extravasatieplaats zal op Medische beeldvorming 

onmiddellijk afgekoeld worden met een koud (niet 

vochtig) compres of coldpack gedurende een 15-tal 

minuten. U herhaalt deze handeling best ook thuis 

nog een paar keer tijdens de eerste 24 uur na het 

incident, om de pijn te verzachten en 

ontstekingsverschijnselen te voorkomen. 

 

Ook zal de verpleegkundige een geschikte zalf 

aanbrengen op de extravasatieplaats en dit afdekken 

met een verband. U krijgt deze zalf mee naar huis. 

Het is aangewezen deze zalf ’s avonds nogmaals dik 

aan te brengen (niet volledig inmasseren). U mag dit 

tot 2x per dag herhalen tot de zwelling is 

verdwenen. 

 

Vanaf het moment van de extravasatie wordt 

hoogstand aanbevolen van het lidmaat boven het 

niveau van het hart om reabsorptie te bevorderen.  

 

Probeer uw arm hoger dan uw schouder te houden 

als u zit of ligt (dus zo weinig mogelijk uw arm naar 

beneden laten hangen). Ook kunt u pompende 

bewegingen met de hand maken om een betere 

afvoer te krijgen.  

 
 

Restletsels 
 

De meeste extravasaties zijn beperkt tot de 

onderhuidse weke delen en huid. Normaal gezien is 

er geen restletsel. De pijnlijke reactie duurt normaal 

gezien minder dan 24-48 uur.  

 

Als u tintelingen, verkramping of doofheid in uw 

vingers voelt, neemt u best contact op met uw 

huisarts.  

 

Er bestaat ook een geringe kans dat er 

ontstekingsverschijnselen (roodheid, pijn, zwelling, 

warmte) ontstaan rond de plaats waar de 

contrastvloeistof zich bevindt. Neem ook in dit geval 

contact op met uw huisarts.  
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Contactgegevens 
 

Bij vragen of problemen kan u ons tijdens de 

openingsuren steeds contacteren: 

 

Dienst Medische beeldvorming 

Tel. 09 310 03 00 

 

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00 

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be
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