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Radiologie 
Cardiologie 

Interne Geneeskunde Nefrologie
Voorkomen van nierschade bij 
beeldvormend onderzoek met  

jodiumhoudend contrastmiddel 
(voorkomen van contrastnefropathie)

Uw behandelende specialist heeft voor u een beeldvormend onder-
zoek aangevraagd, waarbij gebruik gemaakt wordt van een con-
trastmiddel met jodium. Dit middel wordt in een bloedvat ingespoten 
zoals bij onderzoek van hart- of kransslagaders (coronairangiografie), 
onderzoek en/of behandeling van de slagaders (interventie angiogra-
fie) en onderzoek met de CT-scan.

De moderne contrastmiddelen met jodium zijn veilige middelen, waar-
bij slechts zelden bijwerkingen worden gezien. Bij sommige patiënten 
is er een zeer kleine kans dat door het gebruik van contrastmiddel 
beschadiging van de nieren ontstaat. Beschadiging van de nieren kan 
ook ontstaan bij gebruik van contrastmiddel in combinatie met het 
gebruik van bepaalde medicijnen.

Risicofacoren
Het belangrijkste probleem dat zich kan voordoen is een tijdelijke of 
blijvende verslechtering van de werking van de nieren. Problemen 
kunnen zich in het bijzonder voordoen bij:

- Nieren die al slecht werken (nierfunctiestoornissen)
- Suikerziekte (diabetes mellitus)
- Hart- en vaatziekten
- Leeftijd boven 75 jaar
- Ziekte van Kahler (multiple myeloom)
- Ziekte van Waldenström (macroglobulinemie)



- Gebruik van bepaalde medicijnen, zoals:
- Plastabletten (diuretica), zoals furosemide en spironolacton. 
- Metformine, handelsnaam onder andere Glucophage, 

Riomet, Fortamet, Glumetza, Obimet, Dianben, Diabex, 
Diaformin. 

- NSAID’s. Deze middelen worden gebruikt tegen pijn en 
om ontstekingen te remmen. Veel gebruikt zijn Diclofenac, 
Ibuprofen en Naproxen. 

- Aminoglycosiden. Dit zijn antibiotica die worden gebruikt 
om ernstige bacteriële infecties te behandelen. Belangrijke 
aminoglycosiden zijn Streptomycine, Amikacine, 
Gentamicine, Tobramycine, Netilmicine, Neomycinesulfaat. 
Deze middelen worden in dit ziekenhuis zelden gebruikt.

Voor eventuele vragen omtrent deze medicatie raadpleegt u als eerste 
uw behandelde specialist.

Wanneer er sprake is van een van deze risicofactoren of een combi-
natie van meerdere risicofactoren,
dan wordt in het laboratorium de nierfunctie aan de hand van bloed-
waarden bepaald.

Als blijkt dat de nieren niet goed werken
Als uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat de werking van de nieren 
onvoldoende is, wordt bekeken hoe groot het risico van toediening 
van het contrastmiddel is.
Is er risico op beschadiging van de nieren, dan zijn er de volgende 
mogelijkheden.

- Uw behandelende specialist zal nagaan hoe belangrijk het 
onderzoek of de behandeling voor u is en of er andere onder-
zoeken of behandelingen mogelijk zijn zonder jodiumhoudend 
contrastmiddel.

- Is het onderzoek of behandeling met contrastvloeistof noodza-
kelijk, dan kan uw behandelende specialist besluiten tot het tij-
delijk stoppen van uw medicatie of een deel van uw medicatie.



- Uw behandelende specialist kan ook besluiten tot een opname 
in het ziekenhuis, waarbij u een infuus krijgt, voor extra door-
spoelvloeistof voor de nieren. Afhankelijk van uw gezondheids-
toestand en medische voorgeschiedenis wordt gekeken of 
u een dagopname of klinische opname krijgt. Voor sommige 
radiologische onderzoeken, zoals bij onderzoek van hart- of 
kransslagaders (coronairangiografie) en onderzoek en/of 
behandeling van de slagaders (interventie angiografie) is een 
ziekenhuisopname om andere redenen al noodzakelijk.

Informatie bij opname
Is er bij u besloten tot opname, dan zijn er 2 mogelijkheden:

- Dagopname bij een kort hydratieschema: u wordt opgenomen 
op de dagbehandeling en krijgt een infuus gedurende 8 uur, 
4 uur vóór en 4 uur ná het beeldvormend onderzoek.

- Klinische opname bij een lang hydratieschema: u wordt opge-
nomen in de kliniek en krijgt een infuus gedurende 24 uur, 
12 uur vóór en 12 uur ná het beeldvormend onderzoek.

Na ontslag
Afhankelijk van uw situatie zal er ter controle van de nierfunctie, twee 
tot drie dagen na het beeldvormend onderzoek met contrasttoedie-
ning, nogmaals op het laboratorium bloed geprikt worden.
Uw behandelende specialist of verpleegkundig specialist informeert u 
over de bloeduitslag en vertelt u ook of er verdere maatregelen nood-
zakelijk zijn en of u uw medicatie weer kunt hervatten.
De uitslag van het beeldvormend onderzoek krijgt u via uw behan-
delende specialist of verpleegkundig specialist volgens de gemaakte 
afspraak.

Hebt u nog vragen of bent u verhinderd?
Als u onverwacht verhinderd bent, geeft u ons dat a.u.b. zo snel 
mogelijk door. Wij kunnen dan met u een nieuwe afspraak maken en 
de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren. 
Telefoonnummer: 
Patiëntenlogistiek Opname (0344) 67 40 71



Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u van maan-
dag tot en met vrijdag van 08.00 - 17.00 uur contact opnemen met 
uw behandelende specialist via het algemene telefoonnummer van 
Ziekenhuis Rivierenland (0344) 67 49 11.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u 
een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. 
In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing 
zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke 
voorlichting van uw behandelende specialist.

Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Pres. Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
Postbus 6024
4000 HA Tiel
Tel. (0344) 67 49 11
Fax (0344) 67 44 19 
Internetsite: www.zrt.nl


