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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Wat te doen bij een 
contrastlekkage?
Radiologie
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Inleiding
U heeft net een onderzoek gehad waarbij contrastmiddel is ingespoten. 
Hierbij is een deel van het contrastmiddel onbedoeld buiten het bloedvat 
terecht gekomen. Dit wordt extravasatie genoemd.

Bij de insteekplaats van het infuus kunt u een harde, pijnlijke zwelling 
krijgen. Meestal geeft dat een branderig of pijnlijk gevoel. Ook kan er 
roodheid optreden rond dit gebied.
De zwelling zal langzaam door het lichaam opgenomen worden en na enige 
tijd geheel verdwenen zijn.

Om klachten te beperken
Om de eventuele pijn te verzachten de aangedane arm gedurende enkele 
uren zo veel mogelijk hoog houden en lauw-warme compressen gebruiken 
op de toedieningsplaats.
U kunt hiervoor bij voorbeeld een deken, theedoek of kruik gebruiken.
Laat de huid niet nat worden want deze kan hierdoor beschadigen.
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Complicaties
Er bestaat een geringe kans dat het contrast buiten het bloedvat 
ontstekingsverschijnselen veroorzaakt rond de plaats waar zich 
contrastvloeistof bevindt.
Neem contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp van het Ikazia 
Ziekenhuis als u last krijgt van:
• warme en rode pijnlijke huid;
• gezwollen, gespannen huid;
• tintelingen in de arm, hand of vingers;
• doof gevoel in arm, hand of vingers;
• verminderde spierkracht/spierpijn;
• huid die aanvoelt als karton.

Tot slot
De afdeling Spoedeisende Hulp kunt u bereiken via T 010 297 53 00.
Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u bellen naar de afdeling 
Radiologie, T 010 297 50 46.
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