Contrastpoli
–
op de polikliniek interne geneeskunde
Waarom dit onderzoek?
Uw behandelend arts heeft voor u een onderzoek aangevraagd waarbij een contrastmiddel in
een ader of slagader gebruikt wordt. Bij een bepaalde groep patiënten kan een contrastmiddel
leiden tot het minder goed werken van de nieren. Dit heet contrastnefropathie. U heeft bloed
laten prikken om de werking van uw nieren te meten (nierfunctie). Op basis van deze uitslag
heeft u een afspraak bij de internist gekregen.
De afspraak met de internist gebeurt op de polikliniek interne geneeskunde. Neem deze
informatie mee naar uw afspraak op de polikliniek.

Afspraak, tijd en plaats
U komt naar de polikliniek interne geneeskunde van het Spaarne Gasthuis:
Haarlem Noord

Haarlem Zuid

Hoofddorp, route 8

Dag

______________________________________

Datum

______________________________________

Tijd

______________________________________

In de centrale hal van het Spaarne Gasthuis vindt u een duidelijke bewegwijzering naar alle
afdelingen en poliklinieken.

Bezoek aan de internist
De internist beoordeelt naast uw nierfunctie ook eventuele aandoeningen en uw
medicijngebruik. Met al deze gegevens bepaalt de internist welke extra maatregelen er nodig
zijn voordat u het onderzoek met het contrastmiddel krijgt.

Welke maatregel heeft u nodig
Hieronder is aangekruist welke maatregel voor u nodig is. Volg de afgesproken maatregelen
goed op.
 Tijdelijk een aanpassing van uw medicijnen
Uit het onderzoek van de internist blijkt dat het nodig is uw medicijnen tijdelijk aan te passen.
Medicijn

Stoppen met innemen
Datum:
Tijd:

Innemen weer starten
Datum:
Tijd:

Datum:

Tijd:

Datum:

Tijd:

Datum:

Tijd:

Datum:

Tijd:

 Het geven van Natrium-bi-carbonaat via een infuus 1 uur voor het onderzoek en 6
uur na het onderzoek
Om uw nieren goed voor te bereiden op het onderzoek met contrastmiddel, krijgt u Natrium-bicarbonaat. Het middel krijgt u via een infuus, 1 uur voor het onderzoek en 6 uur na het
onderzoek. Dit gebeurt op de afdeling dagverpleging van het Spaarne Gasthuis. Aan het
einde van de middag kunt u weer naar huis.
Voorbereidingen:

Neemt u medicijnen die u deze dag moet gebruiken, mee naar het ziekenhuis.

U kunt thuis een licht ontbijt gebruiken.

Trekt u gemakkelijke kleding aan, zonder metalen onderdelen.
U komt naar de afdeling dagverpleging van het Spaarne Gasthuis
 Haarlem Noord, 2e etage
 Haarlem Zuid, 3.7
 Hoofddorp, route 72
dag ______________ datum _______________ tijd: 7.30 uur
Controle van uw nierfunctie na het onderzoek met het contrastmiddel
Na het onderzoek met het contrastmiddel wordt opnieuw uw nierfunctie onderzocht. Hiervoor
laat u bloed prikken op de dag die de internist met u afspreekt. Het aanvraagformulier hiervoor
krijgt u mee. De internist belt u over de uitslag van het bloedonderzoek.
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Vragen en telefoonnummer
Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u met
uw arts of u het onderzoek laat doen. Heeft u na het gesprek met uw arts en na het lezen van
deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u
niets vergeet. Heeft u nog vragen of kunt u niet naar de afspraak komen? Belt u dan de
polikliniek interne geneeskunde (023) 224 00 50.

Waar zijn we te vinden?
Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
(023) 224 0000

Spaarne Gasthuis
Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Spaarne Gasthuis
Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl
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Spaarne Gasthuis
Heemstede
Händellaan 2A
2102 CW Heemstede
info@spaarnegasthuis.nl

