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CT scan met contrast 

Er wordt bij u een CT scan gemaakt met contrast om bepaalde organen beter in beeld te krij-

gen. Het contrast wordt rechtstreeks in de bloedbaan gebracht via een infuus. In verband 

met uw verminderde nierfunctie is het nodig om uw nieren te beschermen. Dit wordt gedaan 

door het geven van een infuus 1 uur voor het onderzoek. Hiervoor wordt u even opgeno-

men op de DOK afdeling (Diagnose Observatie Kortdurend verblijf). Daarom moet u zich 1,5 

uur voor de CT scan melden bij de receptioniste. U wordt dan opgehaald door de DOK ver-

pleegkundige die het infuus bij u inbrengt en u verder begeleid. Na het onderzoek wordt het 

infuus verwijderd en mag u naar huis.  

 

 

Voorbereidingen 

1. Als u bekend met een allergie voor contrast of pleisters, graag melden bij de DOK ver-

pleegkundige 

2. Gebruikt u metformine of NSAID’s (ibuprofen, naproxen, diclofenac)? 

3. Metformine en NSAID’s dient u op de dag van het onderzoek niet in te nemen. De dag na 

het onderzoek kunt u weer starten met metformine en/of NSAID’S. 

4. In overleg met uw internist moet gekeken worden of uw hartmedicatie, plastabletten en 

medicatie voor hoge bloeddruk of de nieren gestaakt moet worden. In de meeste geval-

len hoeven deze medicijnen niet gestaakt te worden. 

5. U dient 3 uren voor het onderzoek nuchter te zijn 

 

Na het onderzoek moet binnen 7 dagen bloed worden geprikt om de nierfunctie te laten be-

palen. U krijgt een laboratorium formulier mee.  

 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen, dan kunt u dagelijks tussen 8:00-16:30 uur contact opnemen met de poli 

interne geneeskunde. Telefoonnummer: 088 07 08 871. 

Wanneer zich na het onderzoek thuis problemen voordoen buiten de tijden dat wij bereikbaar 

zijn, kunt u contact opnemen met de dokterswacht via het telefoonnummer: 0900 1127112. 


