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U heeft een onderzoek gehad waarbij wij u contraststof 
toegediend hebben. Deze contraststof werd via een infuus in 
een bloedvat gespoten. 
Helaas is tijdens de injectie (een deel van) de contrastvloeistof 
buiten het bloedvat terecht gekomen. Dit heet extravasatie. 
 

Wat is contrastextravasatie? 
 
Voor het uitvoeren van bepaalde onderzoeken is het nodig om 
een contrastvloeistof toe te dienen.  
Als deze contrastvloeistof buiten het bloedvat terecht komt, 
heet dat extravasatie. 
Meestal geeft dit weinig hinder maar soms ontstaat er een 
harde, pijnlijke zwelling op de plaats waar het infuus gezeten 
heeft. De huid rond de insteekplaats kan rood verkleuren en er 
kan jeuk of een branderig gevoel optreden. 
Uw lichaam zal de contrastvloeistof zelf afvoeren, de zwelling 
zal verdwijnen en het pijnlijke gevoel zal ook verminderen. Dit 
kan een paar dagen tot een week duren. 
 

Aanpak 
 
De behandeling is al in de onderzoeksruimte gestart.   
De medewerker heeft de huid rond de insteekplaats 
gemasseerd en Reparil gel op de huid aangebracht.   
Deze gel zal de zwelling en de pijn verminderen en werkt 
ontstekingswerend. Hierover werd een stevig verband 
aangelegd. 
 
Er wordt een röntgenopname gemaakt om de uitgebreidheid 
van de extravasatie te bepalen en de radioloog  zal dit 
vermelden in zijn/haar verslag. 
 



Advies 
 
Hoogstand van uw arm: probeer uw arm hoog te houden bij het 
zitten of liggen en maak regelmatig knijpbewegingen met uw 
hand. Dit zorgt voor een betere afvoer van het vocht. Laat uw 
arm zo weinig mogelijk naar beneden hangen! 
 
Pijn verzachten:   

• Breng 3 à 4 keer per dag Reparil gel aan rond de 

insteekplaats (niet inwrijven!) en ververs het verband. 

• Tijdens de eerste 24 uur kan u de pijn verzachten door de 

zwelling te koelen met ijsblokjes in een washandje of een 

coldpack (nooit rechtstreeks op de huid aanbrengen, 

wikkel in een handdoek). Koel niet langer dan een 

kwartier en wacht minstens een half uur voordat u weer 

gaat koelen. 

 
Bij de volgende klachten neemt u best contact op met uw 
huisarts of met de spoedgevallendienst (014712392): 

• Ontstekingsverschijnselen rond de insteekplaats 

• Tintelingen, verkramping of gevoelloosheid van de vingers 

 

Vragen 
 
Bij vragen kan u contact opnemen met de afdeling radiologie 
op het nummer 014712076. 
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