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CT scan
n colo
on na
aadlek
kkage
e (fol der i))
U bent d
door uw behandelend arts
doorverrwezen naar de afdeling
Radiolo
ogie voor ee
en CT scan.
In deze folder kuntt u lezen wa
at het
onderzo
oek inhoudtt.

Uw affspraak
U wordtt verwacht voor
v
het ond
derzoek op :
Dag: __
__________
_________
Datum:: _________
_________
_______
Tijd: __
__________
_____
entrale hal kunt
k
u een nummer
n
tre
ekken voorr de afdeling
g Radiologiee.
In de ce
Vervolgens kunt u plaats nemen bij de ba
anken. Vanaf hier kunt u op de scchermen aan de
muur zie
en wanneer uw nummer aan de b
beurt is en bij
b welke balie u zich kuunt melden..
De balie
emedewerkkster meldt u aan voor het onderzo
oek en verw
wijst u naar de juiste
ontvang
gstruimte.
Als u no
og niet bentt ingeschrev
ven bij het F
Flevozieken
nhuis, vrage
en wij u zichh wat eerder dan de
afgesprroken tijd te melden.
Het is vverplicht om u te legitim
meren. Houd
d uw geldig legitimatieb
bewijs bij dee hand.
Wij verzzoeken u om
m 15 minute
en vóór de a
afspraak aa
anwezig te zijn.
z
Indien u te laat ko
omt,
loopt u het risico da
at het onderzoek niet d
door kan ga
aan en u een nieuwe affspraak moet
maken.

Verhin
ndering
Als u ee
en gemaaktte afspraak niet na kun
nt komen, wilt
w u dit dan tijdig doorggeven aan de
d
afdeling
g Radiologie
e,  (036) 868
8 8743. O
Op uw afspraaktijd kun
nnen wij dann een anderre
patiënt o
onderzoeke
en.

Belan
ngrijk!
Als u (m
mogelijk) zw
wanger bentt, meld dit d
dan ruim van tevoren of
o vóór het oonderzoek aan
a de
laborant. Röntgensstralen kunn
nen schade
elijk zijn voor de foetus tijdens de eeerste weke
en van
de zwan
ngerschap.
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Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om met behulp van röntgenstraling uit de CT scanner te kijken
of er afwijkingen zijn aan de organen, botten en weefsels van het te scannen
gebied/lichaamsdeel.

Het onderzoek en Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.
Het onderzoek gebeurt met behulp van de CT scan. Via de anus wordt een slangetje
ingebracht. Via dit slangetje wordt waterig contrastmiddel toegediend.
In totaal worden 2 scans gemaakt: Eerst wordt een scan gemaakt zonder contrastmiddel.
Daarna zal nog een scan gemaakt worden wanneer de dikke darm voldoende gevuld is met
waterig contrastmiddel, dit kan een gevoel van aandrang geven. Het contrastmiddel is nodig
om de dikke darm goed te kunnen afbeelden en beoordelen.
Na het onderzoek laten we het contrastmiddel er weer uit lopen via het slangetje, zodat het
meeste contrast weer uit de darmen is. Het contrastmiddel wat nog in de darmen achter blijft
kan er via de natuurlijke weg weer uit. In uw kleedhokje bevindt zich daarom ook een toilet
mocht u hiertoe de behoefte hebben.

Kleding/sieraden
Tijdens het onderzoek kunt u een hemd of T-shirt aanhouden. U krijgt van ons een speciale
broek.Sieraden en piercings zijn niet toegestaan in het te scannen gebied.

Begeleiding
Omdat er met röntgenstralen wordt gewerkt mag er, in principe tijdens het scannen, geen
begeleiding mee in de CT ruimte.

Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek is ongeveer 30 minuten.

De uitslag
De radioloog beoordeelt de scans. Het verslag van de scan gaat naar de arts die het
onderzoek heeft aangevraagd. Deze arts zal de uitslag met u bespreken.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Radiologie,  (036) 868 8743 (werkdagen tussen 8.30-16.30 uur).
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