
 
 

 

 
 
 

 

 
U kunt zich op de dag van de opname melden bij de balie van de gastvrouw/heer in de centrale hal. 

 
DAGOPNAME i.v.m. een onderzoek met Jodiumhoudend contrastvloeistof 
Bijvoorbeeld: CT, ESWL 
 
Binnenkort zal er bij u een onderzoek plaatsvinden waarbij Jodiumhoudend contrastvloeistof wordt 
toegediend. In deze folder ontvangt u informatie over de reden van de dag opname.  
 

Contrastvloeistof 
U krijgt tijdens het onderzoek contrastvloeistof toegediend via een infuus in uw arm. Daardoor zijn 
de organen of weefsels beter zichtbaar of herkenbaar. De contrastvloeistof die gebruikt wordt bevat 
Jodium. Jodium is een stof die u dagelijks al in kleine hoeveelheden binnen krijgt via uw voedsel. Het 
toegediende Jodium komt via uitscheiding door uw nieren in de urine terecht en verlaat zo weer het 
lichaam. 
 

Maatregelen 
Bij bepaalde mensen kan Jodium schadelijk zijn voor de nieren. Uw arts heeft op basis van vragen 
over uw gezondheid en/of bloeduitslagen vastgesteld dat u ook tot de risicogroep behoort. Om 
nierschade door Jodium bij u te voorkomen, zijn dan ook voorzorgsmaatregelen noodzakelijk. Deze 
bestaan uit het toedienen van extra vocht via een infuus. Dit gebeurt enkele uren voorafgaand aan 
het onderzoek en enkele uren na het onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
de kans op nierschade op deze wijze sterk wordt gereduceerd. 
 

Dag opname 
Om dit goed te begeleiden wordt u de dag van het onderzoek minimaal 4 uur voor het onderzoek 
opgenomen op de afdeling dag opname. 
 
Op de afdeling dag opname wordt er door de verpleegkundige een infuus ingebracht waardoor het 
vocht toegediend kan worden. Daarna kunt u tot het moment van het onderzoek vrij bewegen over 
de afdeling of het ziekenhuis. 
 
Na het onderzoek krijgt u via hetzelfde infuus weer vocht toegediend gedurende enkele uren. Vaak is 
dat tot ongeveer 18.00 uur. Hierna wordt het infuus verwijderd. Na controle door de 
verpleegkundige kunt u het ziekenhuis verlaten. Er zijn dan verder geen beperkingen meer.  
  

Wat kunt u de dag van het onderzoek zelf doen? 
- Volg de voorbereiding zoals die in de folder van uw onderzoek vermeld staat.  
- Vergeet niet te stoppen met de inname van die medicijnen, waarvan uw behandelend arts 

geadviseerd heeft de inname te stoppen (24 uur vóór en 48 uur na het onderzoek). Neem bij 
twijfel contact op met uw behandelend arts. Stop nooit met de inname van uw medicijnen op 
eigen initiatief! 

- Is uw onderzoek een CT-buik en u moet Telebrix drinken, dan kunt u dit thuis doen volgens het 
schema dat vermeld staat in uw CT-buik folder. U neemt de resterende 0.4 liter mee naar de 
afdeling dag opname. Telebrix kent geen schadelijke bijwerkingen voor de nieren.  

 

Vragen 
Tijdens de dag opname is de verpleegkundige beschikbaar voor vragen. Zo nodig kan er een internist 
worden geraadpleegd. 
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