
Inwendig dagziekenhuis

Nefroprotectie
Informatie voor de patiënt



 01  Welkom

Binnenkort heb je op de afdeling radiologie 
een afspraak voor een CT-scan of angiografie. 
Tijdens het onderzoek krijg je een contrast-
middel (= kleurstof) toegediend. Als vóór 
het onderzoek vastgesteld wordt dat je een 
bepaalde mate van verminderde nierwerking 
hebt, worden extra voorzorgsmaatregelen 
getroffen.



 02  Wat is nefroprotectie of 
 nierbescherming?

Om je nieren te beschermen tegen het 
 contrastmiddel, moeten ze voor en na het 
 onderzoek worden gespoeld met een inf-
uusoplossing. Dit wordt ook wel voor- en 
 naspoelen genoemd.

Voor deze behandeling word je een dag 
 opgenomen in het dagziekenhuis.



 03  Verloop van de behandeling

Je krijgt ‘s morgens een infuus in je arm. Via 
dit infuus loopt een vloeistof in je bloedvaten, 
waarmee jouw nieren worden gespoeld. Als 
de vloeistof een uur heeft ingelopen, word je 
naar de afdeling radiologie gebracht voor het 
onderzoek of de behandeling. In sommige 
 gevallen zal je in het dagziekenhuis ook een 
fles water met contraststof moeten drinken.

Zodra het onderzoek klaar is, word je 
 teruggebracht naar het dagziekenhuis. De 
vloeistof om jouw nieren te spoelen wordt 
weer aangesloten op het infuus. Er wordt dan 
nog ongeveer 4 uur nagespoeld. Hierna mag 
je naar huis.



 04  Vervolgafspraak

Na de behandeling kan je naar huis. Normaal 
gezien heb je reeds een afspraak voor een 
consultatie bij je behandelend arts om de 
 uitslag van het onderzoek te bespreken.

 05  Nazorg

Je kan terecht op het inwendig dagziekenhuis 
op weekdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur, 
op het telefoonnummer 011 69 97 80.

Vanaf 18.00 uur kan je de afdeling oncologie 
contacteren op het telefoonnummer  
011 69 97 30.
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Vragen?

Contacteer in eerste instantie 
je huisarts. Indien de huisarts je 
doorverwijst of niet bereikbaar is, 
kan je contact opnemen met:

inwendig dagziekenhuis 
tel.: 011 69 97 80

secretariaat neurologie 
tel.: 011 69 95 60


