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Een antegrade pyelografie is een onderzoek van de nier 

en de urineleider waarbij gebruik wordt gemaakt van 

jodiumhoudend contrastmiddel. Het contrastmiddel 

wordt ingespoten via de nefrostomiekatheter die al 

eerder in uw nier is geplaatst.  

 

Van tevoren melden 

Het is belangrijk dat u ruim voordat het onderzoek 

plaatsvindt contact opneemt met uw behandeld arts en 

de afdeling Radiologie als u: 

 

 zwanger bent of denkt dat te zijn – het onderzoek 

wordt alleen uitgevoerd als het strikt noodzakelijk is 

 een tillift nodig heeft – we kunnen dan extra tijd 

inplannen 

 een allergie heeft voor jodium 

 

Voorbereiding 

Medicijngebruik 

Uw medicijnen kunt u op de normale manier en op de 

normale tijdstippen innemen, tenzij anders met u is 

afgesproken. Indien u twijfelt over het innemen van de 

medicatie, overleg dan met uw behandelend arts.  

 

Kleding 

Voor het onderzoek is het nodig dat u zich gedeeltelijk 

ontkleedt. Het is prettig wanneer u kleding aan heeft die u 

gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Kledingstukken met 

metalen ritsen of sluitingen mag u niet aanhouden tijdens 

het onderzoek. Laat uw sieraden en waardevolle spullen 

thuis. 

 

Contrastmiddel 

Het is niet altijd mogelijk om de organen die onderzocht 

worden rechtstreeks goed af te beelden op de 

röntgenfoto’s. Om die reden wordt bij dit onderzoek 

gebruik gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel. 

 

Verloop onderzoek 

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van 

de afdeling Radiologie. Een laborant haalt u op uit de 

wachtkamer. Voordat het onderzoek begint, legt hij/zij u 

uit wat er gaat gebeuren. Uiteraard kunt u altijd vragen 

stellen als u iets niet begrijpt.  

 

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. De 

laborant koppelt de urinezak los en sluit een spuit met 

contrastmiddel aan op de nefrostomiekatheter. Via deze 

katheter wordt het contrastmiddel in uw nier ingespoten. 

Tijdens het inspuiten en het afvoeren van het 

contrastmiddel via de urineleider worden de 

röntgenfoto’s gemaakt. Na afloop van het onderzoek 

wordt de urinezak weer aangesloten aan de 

nefrostomiekatheter.   

 

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. 

 

Uitslag onderzoek 

De uitslag krijgt u van uw behandelend arts.  

 

Verhinderd 

Kunt u niet naar het onderzoek komen? Dan vragen wij u 

dit ten minste 24 uur voor het onderzoek te melden bij de 

afdeling Radiologie. In uw plaats kunnen we dan een 

andere patiënt helpen. 

 

Vragen en contact 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan 

kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via 

telefoonnummer: 0113 234 360. 
 

Antegrade pyelografie 
Deze folder geeft u informatie over antegrade pyelografie. Het is goed u te realiseren 

dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 

onderdeel van 


