Pre- of posthydreren
Bij gebruik van een contrastmiddel

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

Inleiding
Binnenkort heeft u op de afdeling Radiologie een afspraak voor een
röntgenonderzoek of een behandeling, bijvoorbeeld een CT-scan,
angiografie, dotterbehandeling of stentplaatsing. Hierbij wordt een
contrastmiddel gebruikt.
Om uw nieren te beschermen tegen het contrastmiddel, moeten uw
nieren worden gespoeld met vloeistof. Dit spoelen wordt ook wel
pre- en posthydreren genoemd. Prehydreren is spoelen voor en
posthydreren is spoelen na uw onderzoek of behandeling. Hiervoor
wordt u in het ziekenhuis opgenomen. Bij een gepland onderzoek
krijgt u een standaard spoelschema. Bij een spoed-onderzoek krijgt
u een spoedschema.
In deze folder leest u hier meer over. Voor informatie over het
onderzoek en/of de behandeling is een aparte folder beschikbaar.
U heeft een afspraak op:


Locatie Dordwijk



Locatie Zwijndrecht
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Voorbereiding
Medicijnen

Als u NSAID’s gebruikt dan moet u 24 uur voorafgaand aan het
onderzoek stoppen.
De volgende medicijnen vallen onder NSAID’s:
Arthrotec, Advil, Aleve,Arcoxia, biofenac, Brufen, Cataflam,
Celebrex, Clibex, Ibuprofen, Diclofenac, Dinastat, Mebutan,
Meloxicam, Movicox, Momendol, Nabumeton Naproxen, Nurofen,
Otriflu, Orudius, Piroxicanm, Rilies, Saridon Sarixell, Seratil,
Spidifen, Stadium, Surgam en Voltaren.
Heeft u diabetes en gebruikt u het medicijn Metformine? Dan moet u
24 uur voorafgaand aan het onderzoek in overleg met uw behandeld
arts hiermee stoppen.
Ondervulling
Heeft u de week voorafgaand aan het onderzoek last van ernstige
diarree of braken gehad? Wilt u dit doorgeven aan de
verpleegkundige. Het kan zijn dat u daardoor wat uitgedroogd bent.
Dit noemen we ondervulling. U krijgt dan zo nodig extra vocht.

Meenemen naar het ziekenhuis
Wij vragen u de volgende zaken mee te nemen naar het ziekenhuis:
 Alle medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking.
 Uw medicijnkaart (als u deze heeft).
 Iets om te lezen.
Melden
U heeft een afspraak op de locatie Dordwijk of Zwijndrecht.
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Als bij het maken van de afspraak is verteld op welke afdeling u
wordt opgenomen, kunt u zich daar op de afgesproken tijd melden.
Als u nog niet weet op welke afdeling u wordt opgenomen, kunt u
zich op het afgesproken tijdstip melden bij Bureau Opname. U vindt
op beide locaties Bureau Opname in de grote hal.

Spoelschema
Standaard schema
U wordt twee uur voor aanvang van uw onderzoek opgenomen
op de verpleegafdeling. Van de verpleegkundige krijgt u een infuusnaaldje in uw arm. Via dit infuusnaaldje wordt een vloeistof in de
ader gespoten, waarmee uw nieren worden gespoeld.

Als de vloeistof één uur heeft ingelopen wordt u naar de afdeling
Radiologie gebracht. Daar wordt het onderzoek of de behandeling
gedaan. Na afloop wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.
De verpleegkundige verwijdert het infuus weer. Als er geen
bijzonderheden zijn kunt u hierna naar huis.
Spoedschema
Als er een spoedonderzoek wordt gedaan wordt u na afloop van het
onderzoek naar de verpleegafdeling gebracht. Via een infuus wordt
de vloeistof om te spoelen aangesloten. Er wordt zes uur gespoeld.
Als u voor het onderzoek of de behandeling niet wordt opgenomen
in het ziekenhuis, kunt u na het spoelen weer naar huis.
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Thuis
Twee tot zeven dagen na het onderzoek wordt er bloed bij u
afgenomen om te controleren of het spoelen van de nieren
voldoende is geweest.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
op werkdagen tussen 09.00 -16.00 uur naar de afdeling Radiologie,
tel. (078) 654 71 90. We beantwoorden uw vragen graag.
Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/
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