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Pre- en posthydratie
Binnenkort heeft u in ons ziekenhuis een afspraak voor een röntgenonderzoek of een behandeling zoals een CT-
scan, angiografie, dotterbehandeling of de plaatsing van een stent. Bij zo’n onderzoek of behandeling krijgt u een 
contrastmiddel toegediend.

Om uw nieren te beschermen tegen het contrastmiddel moeten zij gespoeld worden met vloeistof. Dit spoelen 
wordt ook wel pre- en posthydrateren genoemd. Prehydreren is het spoelen voor het onderzoek of de behandeling. 
Posthydreren is het spoelen na het onderzoek of de behandeling.

Dit is nodig indien u een verminderde nierfunctie heeft (serumcreatinine > 1.8 mg/dl en/of eGFR < 60 ml/min/1.73 
m2) of extra risico’s loopt op nierschade. Voor het spoelen van de nieren wordt u opgenomen in het ziekenhuis.

Meenemen naar het ziekenhuis
 Wij vragen u om het volgende mee te brengen naar het ziekenhuis:

• Alle medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking
• Uw medicatiefiche (als u die heeft)
• Uw identiteitskaart, verwijsbrief van de behandelende arts, voorschrift medische beeldvorming

In het ziekenhuis
Vanaf het onthaal wordt u doorgestuurd naar de afdeling waar u tijdelijk zal verblijven. Hier zal men de voorbereiding 
starten voor het contrastonderzoek.

Ongeveer drie uur voordat het onderzoek begint wordt u opgenomen op een verpleegafdeling. De verpleegkundige 
brengt een infuusnaald in uw arm aan. Via dit naaldje wordt er een vloeistof in uw ader gespoten waarmee uw 
nieren worden gespoeld.

Nadat de vloeistof is ingelopen wordt u naar de afdeling gebracht waar het onderzoek en/of de 
behandeling plaatsvindt.

Zodra het onderzoek of de behandeling klaar is, wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht. De vloeistof om de 
nieren te spoelen wordt weer aangesloten op het infuus. Daarna wordt er nog een vooraf besproken tijd gespoeld. 
Dit betekent dat u na het onderzoek of de behandeling nog enige tijd op de verpleegafdeling moet blijven.

Moest u last krijgen van kortademigheid, hoge bloeddruk of vochtophoping kan uw arts op elk moment het schema 
aanpassen.
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Standaardschema

 RISICO  Dag 0  Dag 1+2
Serumcreatinine
1.5 – 3.0 mg/dL

en/of

eGFR 25 – 60
mL/min/1.73m2

 Matig 
verhoogd 

 *NaCl 0.9 % IV: start 1 uur voor het 
onderzoek aan 3 mL/kg/u ged. 1u, nadien 
aan 1 mL/kg/u tot 6u na het onderzoek

Serumcreatinine
> 3.0 mg/dL

en/of

eGFR
<25
mL/min/1.73m2

 Ernstig 
verhoogd

 NaCl 0.9% IV: start 12u voor het onderzoek 
aan 1 mL/kg/u tot 12u na het onderzoek

 Controle 
serumkalium + 
serumcreatini-
ne na 24 en 48 
uren

CONTACT
• Secretariaat medische beeldvorming, tel. 012 39 78 22 en 012 39 78 25, van maandag tot vrijdag, van 08.00 tot 

19.00 uur
• Bij acute problemen buiten de kantooruren kan u terecht bij onze dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 21
• Kan u uw afspraak niet nakomen, gelieve dan minstens 24 uur op voorhand het secretariaat te verwittigen


