CT scan contrastmiddel vragenlijst
Afdeling radiologie
Waarom deze folder?
U heeft een afspraak voor een onderzoek waarbij een contrastmiddel wordt gebruikt. Met een
contrastmiddel worden organen en andere structuren beter zichtbaar op een röntgenfoto, waardoor
eventuele afwijkingen ook te zien zijn. In deze folder vindt u uitleg over het contrastmiddel en een
vragenlijst.
Contrastvloeistof
De jodiumhoudende stof in het contrastmiddel maakt de organen beter zichtbaar op de scan.
Het contrastmiddel krijgt u toegediend via een bloedvat (ader) in u arm.
Tijdens het toedienen van het contrastmiddel via een ader kunt u een gevoel van warmte krijgen.
Vrouwen krijgen soms het gevoel te moeten plassen. Deze bijwerkingen verdwijnen binnen enkele
minuten.
In uitzonderlijke gevallen kunnen ook andere reacties optreden, zoals:


misselijkheid, jeuk, galbulten of niesbuien



ernstige allergische reacties op het contrastmiddel waarbij ernstige complicaties kunnen
plaatsvinden. De afdeling heeft een protocol om ernstige bijwerkingen te kunnen behandelen

Allergie voor contrastvloeistof
Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof in de ader kan er in enkele gevallen een allergisch
reactie optreden. Dit willen wij graag van tevoren kunnen inschatten, zodat wij
voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Wilt u daarom voor het onderzoek aan ons vertellen of u last
heeft van een allergische aandoening of astma.
De contrastreacties treden op binnen een half uur na toediening van het contrast. Voor de zekerheid
dient u na het onderzoek nog een kwartier in de wachtkamer plaats te nemen. Bij klachten kunt u
zich bij de balie melden. Heeft u geen klachten dan kunt u, zonder dit te melden na het kwartier weg
gaan. Indien er alsnog lichte verschijnselen binnen 2 uur na toediening van de contrastvloeistof
optreden, dient u dit aan de behandelend arts/verpleegkundige of afdeling radiologie te melden.
Wilt u meer informatie of heeft u niet alles begrepen, vraag dan gerust om uitleg. Ook kunt u altijd om
de bijsluiter van het contrastmiddel vragen.
Op de achterzijde van dit formulier vind u een vragenlijst. Wilt u deze invullen?
U kunt het formulier aan de laborant geven als u opgehaald wordt.
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patiëntsticker

Vragenlijst ten behoeve van contrasttoediening
ja

nee

Heeft u eerder jodiumhoudend contrastmiddel via een ader ingespoten gekregen?

□

□

Zo ja, heeft dit geleid tot een allergische reactie?

□

□

Ging het aanprikken van de ader makkelijk?

□

□

Heeft u een allergie waar medicijnen voor gebruikt worden?

□

□

Heeft u last van een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)?

□

□

Zo ja, is er een behandeling met radioactief jodium gepland?

□

□

□

□

Zo ja, kunt u hieronder aangeven welke reactie en wat er mee gedaan is?
…………………………………………………………………………………………………..

Heeft u metaal in de rug of een gewrichtsprothese?
Zo ja, waar………………………………………………………..

Zijn er nog bijzonderheden die u ons wilt melden? …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Ik heb de voorlichting en instructies gelezen en begrepen en ga akkoord met de toediening van
contrastmiddel ten behoeve van het gevraagde onderzoek.
gewicht:

………………. kg

lengte:

……………………………..

datum:

…………………………………………

handtekening:

……………………………..

Door de laborant in te vullen
waarde eGFR

ja

prehydratie

nee

naam contrastmiddel
batchnummer
ingespoten door
totale hoeveelheid
reacties op contrastvloeistof

ja

nee

behandeling reactie
opmerkingen

versie 006 / 01.05.2018

pagina 2 van 2

