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CT--scan
n met intra
a-veneus contr
c
rast
(folder C)
C
U bent d
door uw behandelend arts
doorverrwezen naar de afdeling Radiolog ie
voor een 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:






um:
Datu

Tijd:

h kunt u een numme
er trekken voor
v
de afde
eling Radiollogie. Vervo
olgens
In de centrale hal
emen bij de
e banken. V
Vanaf hier ku
unt u op de schermen aan de muu
ur zien
kuntt u plaats ne
wan
nneer uw nu
ummer aan de beurt is en bij welke balie u zic
ch kunt mellden. De ba
aliemed
de-werksterr meldt u aa
an voor het o
onderzoek en verwijst u naar de juuiste
ontvvangstruimte.
Als u nog niet bent
b
ingeschreven bij h
het Flevozie
ekenhuis, vrragen wij u zich wat ee
erder
dan de afgesprroken tijd te melden.
Het is verplicht om u te leg
gitimeren. H
Houd uw geldig legitima
atiebewijs bbij de hand.
Wij vverzoeken u om 15 minuten vóór de afspraak aanwezig
g te zijn. Inddien u te laa
at komt,
loop
pt u het risicco dat het onderzoek n
niet door kan
n gaan en u een nieuw
we afspraak moet
makken.

Verhind
dering
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.
Bent u o
overgevoelig voor jodiumhouden
nde stoffen, meld dit da
an vóór het onderzoek aan de
laborant.
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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 buikorganen, longen of bloedvaten.

Voorbereiding
Het is belangrijk dat u 4 uur voor het onderzoek nuchter bent. Dat wil zeggen dat u niets
mag eten, drinken of roken.

Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek is ongeveer 20 minuten.

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.
Organen en bloedvaten zijn met contrastvloeistof beter zichtbaar te maken. Om de
contrastvloeistof in de bloedbaan te krijgen, is het nodig dat de laborant voor het onderzoek
een infuus in uw arm inbrengt. Tijdens het onderzoek wordt dan de contrastvloeistof via het
infuus toegediend.

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.

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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