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Radiologie 
 

Jodium- / contrastvloeistofallergie? 
 

Voorzorgsmaatregelen bij onderzoek met 
contrastvloeistof 
 
Inleiding 
U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat een röntgenonderzoek gaat 
plaatsvinden, waarbij contrastvloeistof wordt ingespoten. U heeft een jodium- of 
contrastallergie. U heeft al uitleg gehad van uw behandelend arts welke 
voorzorgsmaatregelen genomen worden.  
In deze folder kunt u alles nalezen. 
 

Allergie 
U krijgt een onderzoek, waarbij een contrastvloeistof wordt gebruikt. Er dienen 
voorzorgsmaatregelen genomen te worden omdat: 

 U heeft aangegeven dat u een allergie heeft voor jodium en/of contrastvloeistof. 

 Bij het inplannen van het onderzoek uit ons systeem bleek  dat u een jodium- 
en/of contrastvloeistofallergie heeft. 

 

Bij een allergie voor een contrastmiddel kan het beste gekozen worden voor een 
beeldvormende techniek waarbij geen gebruik wordt gemaakt van contrastmiddel, 
omdat bijna alle contrastmiddelen jodium bevatten. Als dit niet mogelijk is en toch 
een onderzoek nodig is, waarbij een contrastmiddel wordt gebruik, dienen 
voorzorgsmaatregelen genomen te worden. 
 

Voorzorgsmaatregelen 
Om reacties, bij het gebruik van een contrastmiddel, te beperken krijgt u medicijnen 
die u voor het onderzoek thuis dient in te nemen. 
 

Uw behandelend arts of de spreekuurassistente geeft u een recept voor Prednison 
(50 mg). U kunt de medicijnen ophalen bij uw apotheek.  
 
Voorbereiding 
Uw behandelend arts of de spreekuurassistente belt u wanneer en hoe laat het 
onderzoek gaat plaatsvinden. U krijgt een bevestiging en controle afspraak 
thuisgestuurd. 
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De dag vóór het onderzoek neemt u 12 uur, 7 uur en 1 uur voor het onderzoek een 
tablet Prednison (50 mg) in. 
 

Bewaar de lege verpakking en neem deze mee naar het ziekenhuis. Als u de 
tabletjes niet heeft ingenomen of de lege verpakking niet bij u heeft op de afdeling 
dan kan het onderzoek, voor uw eigen veiligheid, niet doorgaan. 
 

Voorbeeld 
Wanneer het onderzoek om 10.00 uur plaatsvindt, moet het eerste tabletje geslikt 
worden om 22.00 uur ’s avonds en het tweede tabletje om 03.00 uur 's nachts. 

 

Dag van het onderzoek 
- U meldt zich bij de receptie in de hal van het ziekenhuis.  
- Op de afdeling vraagt de verpleegkundige u wanneer u uw medicijnen heeft 

ingenomen en vraagt u naar de lege verpakking van de twee tabletjes. 
 

Op de afdeling 
- Krijgt u een infuus met zoutoplossing in de arm of hand.  
- Neemt u één uur voor het onderzoek de derde tablet Prednison in. 
- Krijgt u ½ uur voor het onderzoek via het infuus een medicijn toegediend: 2 mg 

Tavegil. 
 

Het onderzoek 
Het onderzoek vindt plaats op de röntgenafdeling. U wordt hier naartoe gebracht. 
 

Na het onderzoek 
Na het onderzoek gaat u terug naar de verpleegafdeling. Het (waak)infuus blijft nog 
twee uur zitten.  
 

Naar huis 
Als er geen reacties optreden mag u twee uur na het onderzoek naar huis. 
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Vragen? 
 
Heeft u vragen over de voorzorgsmaatregelen of de opname neem dan contact op 
met uw arts of stel de vragen tijdens uw opname aan de verpleegkundige op de 
afdeling.  
 
Heeft u vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met: 
 

 
Afdeling Radiologie 
 

Locatie Venlo   routenummer 79
  

 (077) 320 68 40 
  

Locatie Venray  
 

routenummer 10 
 

 (0478) 52 24 53 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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