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U heeft zojuist gehoord dat er bij u een antegraad pyelogram (APG) gaat plaatsvinden.
Waarschijnlijk is u al het één en ander verteld over hoe dat in zijn werk gaat. In deze folder
staat alle informatie nog een keer op een rij. Heeft u na het lezen nog vragen, belt u dan gerust
naar de afdeling Radiologie.
Waarom een antegraad pyelogram (APG)
Omdat er (tijdelijk) geen of weinig afvloed van urine is van de nier naar de blaas, hebt u een
slangetje in de nier gekregen (een nefrostomie-katheter). Doordat de urine via het slangetje
in het urinezakje wordt opgevangen, wordt de nier ontlast.
Om te controleren of de afvloed van urine naar de blaas goed verloopt, krijgt u een APG.
Bij dit onderzoek wordt met contrastmiddel en röntgenstralen de afvloed van de nier naar de
blaas zichtbaar gemaakt.
Voor vrouwen
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent.
Bij twijfel moet het onderzoek gedaan worden binnen 10 dagen na de eerste dag van de
laatste menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak.
Contrastvloeistof
In de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een
allergische reactie veroorzaken bij mensen die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Daarom is
het belangrijk te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is, moet u dit bespreken
met uw behandelend specialist. Wilt u het ook vóór het onderzoek melden aan de laborant(e)
of radioloog?

Antegraad Pyelogram (APG)

Waar vindt het onderzoek plaats
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie, gebouw Ca, tweede verdieping.

Het onderzoek
U ligt tijdens het onderzoek op uw rug op de onderzoektafel. De fles met het contrastmiddel
wordt aangesloten op de nefrostomie-katheter. Het contrastmiddel druppelt vervolgens
langzaam de nier in. Het kan voorkomen dat u een onaangenaam gevoel in de onderbuik
krijgt. Geef dit aan bij de radioloog of de laborant. Er worden tussentijds foto’s gemaakt met
de röntgenbuis om de afvloed van het contrastmiddel naar de blaas te volgen.
De uitslag
De radioloog kan u de uitslag meestal niet gelijk geven. De foto's worden later op de dag
bestudeerd en met eventuele vorige onderzoeken vergeleken. Hierna maakt de radioloog een
verslag voor uw behandelend arts. Deze zal met u de uitslag bespreken.
Bij verhindering of als u verlaat bent
Als u verhinderd bent en de afspraak wilt verzetten, belt u dan ruim van te voren op
(tenminste 2 dagen voor het onderzoek). Bent u verlaat op de dag van het onderzoek, meld
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U meldt zich bij de balie van de afdeling Radiologie.

dit dan ook. De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn op werkdagen bereikbaar van
08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 010 704 56 39.

die door de arts is gegeven. Als iets niet duidelijk is, vraag dit dan gerust aan de laborant of
radioloog.
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Deze folder geeft géén volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie
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