Onderzoeken na een
afwijkende longfoto

Ziekenhuis Gelderse Vallei

U bent bij de longarts geweest omdat er bij u een afwijking op de
longfoto is gezien. Om meer duidelijkheid over deze afwijking te
krijgen, worden een aantal onderzoeken afgesproken. Onderstaand
zijn de onderzoeken aangekruist die voor u van toepassing zijn.
O ECG (hartfilmpje)
U kunt een hartfilmpje laten maken op de hartfunctie. Deze afdeling vindt u in
vleugel A op de begane grond, bestemming 34. U kunt tussen 08.00 en 17.00
uur zonder afspraak terecht. Meldt u zich bij de assistente?
O Bloedonderzoek
Het laboratorium voor bloedafname is in de centrale hal, bestemming 06. U
kunt hier tussen 08.00 en 17.00 uur terecht.
De polikliniekassistente maakt voor u een afspraak voor de CT-scan en geeft
u een folder mee over dit onderzoek.
Als het nodig is dat u eerst bloed laat prikken, belt de polikliniekassistente u
om de afspraak door te geven.
Een CT-scan wordt gemaakt op afdeling radiologie, vleugel A eerste
verdieping, bestemming 41.

O CT-scan van de longen
De polikliniekassistente maakt voor u een afspraak voor de CT-scan en geeft
u een folder mee over dit onderzoek.
Als het nodig is dat u eerst bloed laat prikken, belt de polikliniekassistente u
om de afspraak door te geven.
Een CT-scan wordt gemaakt op afdeling radiologie, vleugel A eerste
verdieping, bestemming 41
O PET-scan
Een PET-scan wordt gemaakt in Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.
U wordt door een medewerker van dit ziekenhuis gebeld over uw afspraak.
Hij/zij geeft u ook verdere informatie over dit onderzoek.

Onderzoeken functieafdeling maag-darm-leverziekten
O EBUS
O Bronchoscopie
O Pleurapunctie
Deze onderzoeken vinden plaats op de functieafdeling maag-darmleverziekten. U vindt deze afdeling in vleugel B op de eerste verdieping,
bestemming 104. De polikliniekassistente spreekt de benodigde
onderzoeken af en geeft u de informatiefolders over deze onderzoeken mee.

Onderzoeken longfunctieadeling
O Longfunctie onderzoek
O Ergometrie/ fietstest
Deze onderzoek vinden plaats op de afdeling longfunctie, in vleugel A op de
begane grond, bestemming 37. De polikliniekassistente spreekt de
benodigde onderzoeken af en geeft u de informatiefolders over deze
onderzoeken mee.

Uitslag/vervolg
Als alle uitslagen bekend zijn, krijgt u opnieuw een afspraak bij uw longarts.
De longarts bespreekt dan de uitslagen en behandelmogelijkheden met u.
Soms zijn er nog één of meer aanvullende onderzoeken nodig. Als dit het
geval is, belt de verpleegkundig consulent/specialist u. Soms moet de
afspraak bij de longarts dan worden verzet naar een later tijdstip. Wij vinden
het belangrijk om u zo snel mogelijk de uitslagen te geven. Vandaar dat er
gekozen is voor deze werkwijze.

Vragen
Heeft u vragen over de planning en/of uitvoer van deze onderzoeken? Dan
kunt u op werkdagen, bij voorkeur tussen 9.00 en 12.00 uur, contact
opnemen met de zorgcoördinator, (0318) 43 53 60.
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