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Binnenkort wordt er een CT-scan van u gemaakt. Bij een CT-scan
worden met behulp van röntgenstralen en een computer,
dwarsdoorsneden van uw lichaam gemaakt. Hierbij worden organen,
weefselstructuren en skeletdelen in beeld gebracht.

In deze folder leest u alle belangrijke informatie met betrekking tot het
onderzoek.

Zwanger?
Als u zwanger bent of denkt te zijn, is het belangrijk om dit te melden vóór
het onderzoek. Röntgenstraling kan namelijk schadelijk zijn voor de
ontwikkeling van het ongeboren kind.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Let op! Wij
verzoeken u om 10 minuten eerder aanwezig te zijn.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Hoe verloopt het onderzoek
U wacht in de wachtruimte tot de laborant u komt halen. De laborant wijst u
de kleedruimte aan en geeft aan welke kledingstukken voor het onderzoek uit
moeten. U kunt zelf een t-shirt (zonder metaal) meenemen om aan te doen.
De laborant haalt u daarna weer op uit de kleedruimte.

Tijdens de CT-scan
De CT-scan wordt uitgevoerd door CT-laboranten en beoordeeld door een
radioloog. Gedurende de scan ligt u op een tafel die door een ring wordt
geschoven. In deze ring bevindt zich de röntgenbuis die röntgenstraling
uitzendt. Met behulp van een rekenprogramma op de computer worden zo
dwarsdoorsneden van het lichaam in beeld gebracht.

Tijdens het onderzoek hoort u de röntgenapparatuur werken. Blijf tijdens de
scan zo stil mogelijk liggen. De kans bestaat dat u aanwijzingen krijgt over
het in- en uitademen tijdens de opnamen.

Na de CT-scan
De uitslag van de CT-scan hoort u van uw behandelend specialist op de
eerst volgende afspraak op de polikliniek.



Vragen
Als u nog vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u deze stellen aan de
laborant. Hiervoor kunt u op werkdagen bellen naar de afdeling radiologie. U
vindt hieronder het telefoonnummer. 

Informatie
Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 -16.30 uur via (0318) 43 39 31.

Afspraken en planning
Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit tijdig (48 uur van
tevoren) aan ons door te geven. Dit is mogelijk op maandag t/m vrijdag
tussen 08.00 - 17.00 uur via (0318) 43 39 00. 
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