Allergie contrastmiddel
met jodium
Bij CT-onderzoek

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Binnenkort heeft u een CT-onderzoek. Om dit onderzoek goed te
kunnen beoordelen, spuiten we tijdens het onderzoek via een infuus
een kleine hoeveelheid vloeistof in. Deze vloeistof bevat een
jodiumhoudend contrastmiddel.
U heeft al eens eerder een allergische reactie gehad op een
jodiumhoudend contrastmiddel. In deze folder leest u welke
voorbereidingen nodig zijn om de kans op een nieuwe reactie zo
klein mogelijk te maken. Ook leest u wat u moet doen als u toch een
allergische reactie krijgt.
De ernst van een allergische reactie wordt in drie verschillende
groepen verdeeld. In het verleden had u een:
 Milde allergische reactie: lichte misselijkheid, braken,
galbulten, jeuk en niezen
 Matige allergische reactie: langdurig braken, galbulten,
dichtgeknepen luchtpijp, flauwvallen, opzwellen gezicht en/of
keel
 Ernstige allergische reactie: anafylactische shock,
ademstilstand, hartstilstand en krampaanvallen
Elke groep allergische reacties heeft zijn eigen voorbereidingen om
een mogelijke nieuwe reactie zoveel mogelijk te onderdrukken.

Let op: met de voorbereidingen is de kans op een allergische
reactie niet geheel verdwenen, maar wel sterk verminderd.
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Milde allergische reactie
Voorbereiding
Met het medicijn Tavegil (2 mg) moet een mogelijke nieuwe
allergische reactie worden voorkomen. U heeft het recept hiervoor
meegekregen van de arts. U kunt het medicijn bij de apotheek
ophalen. U neemt het pilletje 1 uur voor het onderzoek in. U meldt
zich op de afgesproken tijd bij de afdeling Radiologie.
Na het onderzoek
Direct na het CT-onderzoek kunt u weer naar huis.

Matige allergische reactie
Voorbereiding
U heeft een recept meegekregen van de arts voor het medicijn
Prednison (50 mg). U kunt het medicijn bij de apotheek ophalen.
U neemt thuis op twee momenten een tablet Prednison in:
 12 uur voor het onderzoek én
 2 uur voor het onderzoek
U meldt zich een half uur voor het onderzoek op de afdeling
Radiologie:
 Locatie Dordwijk
 Locatie Zwijndrecht
Het onderzoek
U krijgt op de Radiologie een infuus, zodat we ook het medicijn
Tavegil kunnen toedienen.
Daarna krijgt u het CT-onderzoek.
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Na het onderzoek
Na het CT-onderzoek blijft u nog 1 uur op de afdeling Radiologie.
Zo kunnen we in de gaten houden hoe u reageert op het
contrastmiddel. Als u zich goed voelt, verwijderen we daarna het
infuus en kunt u naar huis.

Ernstige allergische reactie
Voorbereiding
U wordt op de dag van het onderzoek een paar uur opgenomen op
de afdeling Dagbehandeling.
U meldt zich 1½ uur voor het onderzoek bij afdeling
Patiëntenregistratie:
 Locatie Dordwijk
 Locatie Zwijndrecht
Op de afdeling Dagbehandeling krijgt u een infuus. Via dit infuus
worden medicijnen toegediend die een allergische reactie moeten
voorkomen. Dit infuus moet 1 uur voor het onderzoek starten.
Daarna gaat u naar de afdeling Radiologie.
Het onderzoek
Op de afdeling Radiologie krijgt u via het infuus ook nog het medicijn
Tavegil toegediend.
Daarna krijgt u het CT-onderzoek.
Na het onderzoek
Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling.
Daar houden we 1 uur in de gaten hoe u reageert op het
contrastmiddel. Als u zich goed voelt, verwijderen we daarna het
infuus en kunt u naar huis.
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Arts waarschuwen
Als u na uw ontslag uit het ziekenhuis toch een allergische reactie
krijgt, belt u ons meteen.


Tijdens kantooruren belt u naar de afdeling Radiologie, locatie
Dordwijk, tel. (078) 654 10 40



Buiten kantooruren belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp
via het centrale nummer, tel. (078) 654 11 11

Tot slot
Als u verhinderd bent voor het onderzoek, wilt u dit dan zo snel
mogelijk laten weten bij de afdeling Radiologie?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust op
werkdagen van 09.00 -16.00 uur naar de afdeling Radiologie,
tel. (078) 654 71 90.
Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de
verschillende onderzoeken en behandelingen vindt u op onze
website www.asz.nl.
Kwaliteitsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek
Veel afdelingen maken gebruik van anonieme gegevens van
patiënten. Dit wordt gedaan om de kwaliteit te bewaken. Wij nemen
aan dat u hiertegen geen bezwaar heeft. Mocht u hier toch bezwaar
tegen hebben, dat kunt u dat laten weten aan de arts of de
verpleegkundige/laborant.
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Omdat er in ons ziekenhuis artsen worden opgeleid, wordt er ook
wetenschappelijk onderzoek (studies) gedaan. Deze studies zijn
altijd vooraf goedgekeurd door een speciale commissie van het
ziekenhuis. Als een hulpverlener in het Albert Schweitzer ziekenhuis
denkt dat u mogelijk kunt deelnemen aan een wetenschappelijk
onderzoek, dan wordt dat met u besproken. U krijgt daarover altijd
ook schriftelijke informatie. Dit onderzoek wordt nooit zonder uw
toestemming gedaan.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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