Interne Geneeskunde

Contrastpoli
Algemene informatie
Inleiding
Uw behandelend specialist heeft voor u een röntgenonderzoek (CT-scan, PET CTscan of angiografie) aangevraagd op de afdeling radiologie of op de afdeling
Nucleaire Geneeskunde. Als voorbereiding op dit onderzoek krijgt u een brief met
een afspraak voor de contrastpoli. In deze folder kunt u lezen waarom u op de
contrastpoli moet komen en wat er op de contrastpoli gebeurt.
Röntgenonderzoek met contrastmiddel
Tijdens het röntgenonderzoek wordt contrastmiddel toegediend. Door het
contrastmiddel worden bloedvaten of organen in het lichaam duidelijk zichtbaar,
zodat röntgenfoto’s gemaakt kunnen worden. Op deze manier krijgt uw behandelend
specialist de informatie die nodig is.
Waarom naar de contrastpoli?
Uw nieren zorgen ervoor dat het contrastmiddel weer uit het lichaam verwijderd
wordt. Het is daarom belangrijk dat uw nieren goed functioneren. Op de contrastpoli
vraagt de verpleegkundig specialist u naar uw ziektegeschiedenis en welke
medicijnen u op dat moment gebruikt. Tevens bekijken we of het nodig is om vóór het
onderzoek eventueel beschermende maatregelen voor uw nieren te moeten nemen.
Beschermende maatregelen voor uw nieren
Het tijdelijk stoppen van medicijnen en/of het toedienen van extra vocht 1 uur vóór
het röntgencontrastonderzoek zijn beschermende maatregelen die we dan met u
bespreken. Deze maatregelen zorgen ervoor dat uw nieren makkelijker het
contrastmiddel uit uw lichaam kunnen verwijderen.
Pas na het bezoek aan de contrastpoli kan de datum
voor het röntgenonderzoek afgesproken worden.
Meenemen naar de contrastpoli
- uw medicijnlijst of de medicijndoosjes (van alle medicatie die
u gebruikt). U kunt ook een medicatielijst opvragen bij uw
eigen apotheek.
- uw ziekenhuispas
Het bezoek aan de contrastpoli duurt maximaal 30 minuten.
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Datum van het röntgenonderzoek
In de dagen na het bezoek aan de contrastpoli krijgt u van de afdeling Radiologie of
de afdeling Nucleaire Geneeskunde de datum en de informatie over het
röntgenonderzoek thuisgestuurd.
Het röntgenonderzoek zelf vindt dus op een andere
dag plaats NA de afspraak op de contrastpoli.
NB De uitslag van het röntgenonderzoek krijgt u van uw behandelend specialist.
! Belangrijk
Neem contact op met de contrastpoli via de secretaresse van de nefrologie (077) 320
55 55 als u in de dagen vóór het röntgenonderzoek:
- ernstige diarree of last van braken krijgt
- nieuwe problemen aan hart- en bloedvaten ontstaan
- start met nieuwe medicijnen
- hoge koorts krijgt

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Poli interne geneeskunde / nefrologie
Contrastpoli
Locatie Venlo
Routenummer ..
 (077) 320 55 55
Locatie Venray
Routenummer ..
 (077) 320 55 55
Politaxi Venlo
U kunt op locatie Venlo eventueel gebruiken maken van de politaxi. De politaxi
brengt u vanuit de hoofdingang naar de contrastpoli.
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