
 

 

 
 

 

Bij bepaalde onderzoeken is het noodzakelijk dat er 

intraveneus (via een ader) contrast (kleurstof) wordt 

toegediend. Deze kleurstof wordt nadien door uw 

nieren uit uw bloed gefilterd en via de urine terug 

uitgescheiden. Een goede nierwerking is hierbij heel 

belangrijk. 

 

Wanneer intraveneus contrast noodzakelijk is  

en bij gekende nierinsufficiëntie, zal een 

medicamenteus nefroprotectieschema (nier-

beschermend) bij u dienen opgestart te worden vóór 

uitvoering van het onderzoek: 

 

 Wanneer u bent gehospitaliseerd, wordt dit 

automatisch opgestart op de zorgeenheid. 

 Wanneer u ambulant komt, wordt er door uw 

aanvragende arts (of het secretariaat) vooraf een 

dagopname geregeld. Bij de planning van deze 

dagopname dient men er rekening mee te 

houden dat dit medicamenteus nefroprotectie-

schema minstens 1 uur voor aanvang van het 

geplande onderzoek dient opgestart te worden.  

 Houdt er ook rekening mee dat dit 

medicamenteus nefroprotectieschema nog even 

verder loopt tot 4 uren na het uitgevoerd 

onderzoek met intraveneus contrast.  

 

 
Screening van een gekende 
nierinsufficiëntie  
(gedaalde nierfunctie)  
 

Bij gekende nierinsufficiëntie 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). 

 

De aanvragende arts is verantwoordelijk voor een 

correcte invulling van de nierfunctiegegevens op de 

aanvraag wanneer hij/zij een onderzoek  met 

toediening van jodiumhoudend IV-contrast wenst. 
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Contrasttoediening 
bij verminderde 
nierfunctie 
Medische beeldvorming 

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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