
 

 

 

Bij bepaalde onderzoeken is het noodzakelijk dat er 

intraveneus (via een ader) contrast (kleurstof) wordt 

toegediend. Een allergische reactie op deze kleurstof 

is zeldzaam maar bestaande. Daarom deze folder 

om u in te lichten over de mogelijke (normale) 

bijwerkingen en allergische reacties. 

 

 

Allergische reactie ≠ bijwerking 
 

Mogelijke bijwerkingen  
die u kan/mag voelen tijdens de toediening van 

intraveneus contrast en spontaan verdwijnen tegen 

het einde van het onderzoek: 

 Warmte-opwelling met mogelijks heel warm 

gevoel ter hoogte van de schaamstreek en 

bilnaad (= plasgevoel!). 

 Slechte smaak. 

 Misselijk worden. 

 

Allergische reactie 

 Lichte reactie: 

 Kriebel in de keel, niezen, jeuk 

 Matige reactie: 

 Urticaria (huiduitslag, papelvorming) 

 Ademhalingsmoeilijkheden 

 Ernstige reactie: 

 Quincke-oedeem (zwelling ter hoogte van  

de oogleden, mond- en keelholte) 

 Anafylactische shock 

Bij  een allergische reactie treden de symptomen 

vrijwel onmiddellijk op na toediening van het 

contrast. Uitzonderlijk doen reacties zich laattijdig 

voor. 

 

 

Screening van gekende 
contrastallergie 
 

Bij gekende allergie voor contrast is het belangrijk 

dat wij dit op voorhand weten. Daarom wordt dit bij 

herhaling bevraagd: 

 Schriftelijk aan uw aanvragende arts op een in te 

vullen rubriek op de aanvraag. 

 Aan u op een in te vullen veiligheidsvragenlijstje 

(net vóór het onderzoek). 

 

Wanneer intraveneus contrast noodzakelijk is bij 

gekende allergie, kan, naargelang de ernst van de 

symptomen van de vorige allergische reactie, door 

de radioloog toch overwogen worden om contrast 

toe te dienen. Eén uur vóór de start van het 

onderzoek krijgt u dan een infuus toegediend met 

hierin de noodzakelijke medicatie om de allergische 

reactie te onderdrukken. 

 

 

Rapportage 
 

Wanneer u echt allergisch reageert op het 

toegediende contrast: 

 Wordt uw aanvragende arts hiervan op de hoogte 

gesteld in het protocol door de uitvoerende 

radioloog. 

 Krijgt u een allergiekaartje mee, door u te 

bewaren en telkens voor te leggen wanneer men 

u intraveneus contrast wil toedienen. 

 Registreren wij deze allergische reactie ook in 

onze database zodat wij hiervan automatisch 

worden verwittigd bij uw volgende inschrijving op 

onze dienst Medische beeldvorming. 

 

 

Laattijdige reacties op 
intraveneus contrast 
 

Deze komen heel zelden voor, maar de kans is 

bestaande. 

 

Merkt u één of meerdere symptomen van allergische 

reactie bij of na uw thuiskomst, neem dan 

onmiddellijk contact op met uw behandelende 

arts.  
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Contactgegevens 
 

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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