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Bloedtest nierfunctie (MDRD) 

Voorafgaand aan radiologisch onderzoek met contrastmiddel  

 

Uw arts heeft voor u een onderzoek 

aangevraagd bij de afdeling Radiologie. Bij 

dit onderzoek wordt vaak contrastmiddel 

gebruikt. Deze contrastmiddelen kunnen 

schadelijk zijn voor uw nieren als u 

bijvoorbeeld een verminderde nierfunctie 

heeft.  

Om zeker te weten of uw nieren goed 

functioneren, moet daarom eerst uw 

nierfunctie worden onderzocht. In deze 

folder geven we u meer informatie over dit 

onderzoek. 

Onderzoek nierfunctie 

Het onderzoek naar uw nierfunctie (MDRD-

waarde) gebeurt via een bloedtest.  

Op basis van de uitslag van deze test wordt 

bepaald of er voorzorgsmaatregelen nodig 

zijn. Pas daarna kan het onderzoek met 

contrastmiddel plaatsvinden.  

 

Bloed prikken  

U krijgt bij de polikliniek een formulier mee 

om bloed te laten prikken. U kunt bloed 

laten prikken bij het laboratorium van het 

Groene Hart Ziekenhuis.  

 

Formulier onderzoek 

Daarnaast krijgt u bij de polikliniek ook alvast 

het aanvraagformulier voor het onderzoek 

met contrastmiddel. Dit formulier geeft u 

altijd direct af bij de balie van Radiologie. Zij 

bewaren het tot de afspraak voor de foto 

gemaakt wordt en scannen het dan in. 

 

Uitslag 

De dag na de bloedafname kunt u contact 

opnemen met de afdeling Radiologie: 

(0182) 50 50 15. U krijgt dan de uitslag.  

 

 

 

Als er geen voorzorgsmaatregelen nodig 

zijn: 

 

• U kunt direct een afspraak maken voor 

het  onderzoek met contrastmiddel op 

de afdeling Radiologie.  

 

• Zodra u de datum weet van het 

onderzoek met contrastmiddel belt u 

met de afsprakenlijn van de polikliniek 

Urologie om een afspraak te maken bij 

uw behandelend arts voor de uitslag: 

(0182) 50 50 01 (tijdens kantooruren). 

Deze afspraak is  ongeveer een week (5 

werkdagen) na het onderzoek, tenzij de 

arts anders met u heeft afgesproken. 

 

Als er wel voorzorgsmaatregelen nodig zijn: 

 

• U maakt eerst een afspraak bij de 

polikliniek Nefrologie. Belt u hiervoor met 

de afsprakenbalie Interne geneeskunde: 

(0182) 50 50 05. 

 

• Op de polikliniek Nefrologie wordt 

beoordeeld welke voorzorgs-

maatregelen nodig zijn. Ook krijgt u 

advies over uw medicijngebruik voor en 

na het onderzoek met contrastmiddel. 

Neem daarom een lijst mee van alle 

medicijnen die u op dit moment 

gebruikt. 

 

• Op de polikliniek Nefrologie wordt voor u 

vervolgens de afspraak voor het 

onderzoek met contrastmiddel bij de 

afdeling Radiologie gemaakt.  

 

• Zodra u de datum weet van het 

onderzoek met contrastmiddel belt u 

met de afsprakenlijn van de polikliniek 

Urologie om een afspraak te maken bij 

uw behandelende arts voor de uitslag:  



   

(0182) 50 50 01 (tijdens kantooruren).  

Deze afspraak is ongeveer een week  

(5 werkdagen) na het onderzoek, tenzij de 

arts anders met u heeft afgesproken. 

 

Algemene informatie over het GHZ 

Voor algemene informatie over het 

ziekenhuis kunt u terecht op de website van 

Het Groene Hart Ziekenhuis: www.ghz.nl. 

U kunt ook bellen naar het algemene 

informatienummer: (0182) 50 50 50.  

 

Vragen? 

Als u vragen, problemen of klachten heeft 

over het (bloed) onderzoek,  belt u dan met 

polikliniek Urologie, locatie Gouda, telefoon 

(0182) 50 55 70 van 8.30-10.00 en 14.00-15.00 
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