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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
Voor het onderzoek begint, neemt u plaats op de onderzoekstafel. Deze onderzoekstafel
wordt in de ronde opening van de scanner geschoven. Het te onderzoeken lichaamsdeel
bevindt zich midden in de opening. Tijdens het onderzoek is het erg belangrijk dat u stil blijft
liggen, omdat de scan anders bewogen is. Op een bewogen scan is geen diagnose te
stellen.

Kleding/sieraden
Tijdens het onderzoek kunt u ondergoed (hemd of T-shirt en onderbroek) aanhouden.
Sieraden en piercings zijn niet toegestaan in het te scannen gebied.
Bij onderzoeken van het hoofd wordt u gevraagd om gebitsprotheses, gehoorapparaten en
haarspelden af of uit te doen.

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 10 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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