Pre- en posthydreren
Het spoelen van
de nieren voor en
na onderzoek of
behandeling met
een contrastmiddel

Binnenkort heeft u op de afdeling Radiologie een afspraak voor
een röntgenonderzoek of een behandeling. Dit is bijvoorbeeld
een CT-scan, angiografie, dotterbehandeling of de plaatsing
van een stent. Bij dit onderzoek of de behandeling krijgt u
contrastmiddel toegediend.
Om uw nieren te beschermen tegen het contrastmiddel moeten
zij gespoeld worden met vloeistof. Dit spoelen wordt ook wel
pre- en posthydreren genoemd. Prehydreren is het spoelen voor
het onderzoek of de behandeling. Posthydreren is het spoelen
na het onderzoek of de behandeling.
Voor het spoelen van de nieren wordt u opgenomen in het
ziekenhuis. In deze folder leest u hoe het spoelen in z’n werk
gaat en hoe lang u hiervoor in het ziekenhuis verblijft.

Meenemen naar het ziekenhuis
Wij vragen u om de volgende zaken mee te nemen naar het ziekenhuis:
• Alle medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking.
• Uw medicijnkaart (als u die heeft)
• Iets ter ontspanning of om te lezen

Aankomst in het ziekenhuis
U heeft een afspraak in HMC Antoniushove, HMC Bronovo of HMC
Westeinde. Bij het maken van de afspraak heeft u gehoord op welke
afdeling u opgenomen wordt. U kunt op de afgesproken tijd direct naar
deze afdeling gaan en u daar melden.
Als u nog niet weet op welke afdeling u opgenomen wordt, kunt u zich
op de afgesproken tijd melden bij de receptie in de centrale hal van het
ziekenhuis.

De spoelschema’s
In HMC wordt met verschillen spoelschema’s gewerkt. Welk spoelschema
voor u geschikt is, hangt af van uw nierfunctie. De arts die u behandelt,
bepaalt volgens welk spoelschema u behandeld wordt.
Ongeveer drie uur voordat het onderzoek begint wordt u opgenomen op
een verpleegafdeling. De verpleegkundige brengt een infuusnaaldje in uw

arm aan. Via dit infuusnaaldje wordt er een vloeistof waarmee uw nieren
worden gespoeld in uw ader gespoten. De vloeistof moet eerst inlopen.
Daarna wordt u naar de afdeling waar het onderzoek en/of de behandeling
plaatsvindt, gebracht.
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 6 uur gespoeld.
Dit betekent dat u na het onderzoek of de behandeling nog 6 uur op de
verpleegafdeling moet blijven.
Als u voor het onderzoek of de behandeling niet in het ziekenhuis
opgenomen hoeft te worden, kunt u na deze 6 uur spoelen weer naar huis.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u bellen met de
desbetreffend polikliniek of verpleegafdeling. Dit kan op werkdagen tussen
09.00 - 16.00 uur.
Bronvermelding: Deze tekst is gebaseerd op de folder Pre- en
posthydreren. Het spoelen van de nieren vóór en na een onderzoek of
behandeling met een contrastmiddel van Albert Schweitzer Ziekenhuis.
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