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Bucky (röntgenfoto)
U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een
röntgenfoto. Met behulp van röntgenstralen worden één of meerdere afbeeldingen gemaakt
van het inwendige van een lichaamsdeel. Röntgenstralen zijn geschikt voor het in beeld
brengen van eventuele afwijkingen/aandoeningen aan bot of ander weefsel.
In deze folder kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt.

Uw afspraak
U wordt verwacht voor het onderzoek op:
Dag:

Datum:

Tijd:

In de centrale hal kunt u een nummer trekken voor de afdeling Radiologie.
Vervolgens kunt u plaats nemen bij de banken. Vanaf hier kunt u op de schermen aan de
muur zien wanneer uw nummer aan de beurt is en bij welke balie u zich kunt melden. De
baliemedewerkster meldt u aan voor het onderzoek en verwijst u naar de juiste
ontvangstruimte.
Wij verzoeken u om 15 minuten vóór de afspraak aanwezig te zijn. NB: u dient vooraf
ingeschreven te zijn in het ziekenhuissysteem. Indien u te laat komt, loopt u het risico dat het
onderzoek niet door kan gaan en u een nieuwe afspraak moet maken.
Indien u bij ons een afspraak heeft na 17.15 uur, kunt u (zonder aanmelding) doorlopen naar
de ontvangstruimte 2 en daar plaatsnemen. U wordt door een laborant opgehaald voor het
onderzoek.

Voorbereiding
Er is geen voorbereiding nodig voor het maken een van röntgenfoto.
Belangrijk!
Als u (mogelijk) zwanger bent, meld dit dan ruim van tevoren of vóór het onderzoek aan de
laborant. Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor de foetus tijdens de eerste weken van
de zwangerschap.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om met behulp van röntgenstralen te kijken of er
eventuele afwijkingen of aandoeningen zijn in het te onderzoeken lichaamsdeel.
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Het onderzoek
U wordt uit de ontvangstruimte opgeroepen door de laborant. Deze zal u vragen in een
kleedkamertje het te onderzoeken lichaamsdeel te ontdoen van kleding en eventueel
sieraden. Via de kleedkamer wordt u door de laborant binnengelaten in een schaars
verlichte onderzoekskamer.
De laborant zal u op de juiste manier positioneren: staand, zittend of liggend, afhankelijk
van het af te beelden lichaamsdeel. Vervolgens zullen er één of meerdere röntgenfoto’s
worden gemaakt. Hierbij is het belangrijk goed de aanwijzingen van de laborant te volgen.
Als de röntgenfoto’s zijn gemaakt kunt u zich weer aankleden. Afhankelijk van de
vraagstelling van uw behandelend arts kan de laborant u vragen nog even plaats te
nemen in de ontvangstruimte, om te wachten op een voorlopige uitslag. Deze uitslag kunt
u afgeven bij uw arts. In alle andere gevallen wordt de uitslag voor u opgestuurd en kunt u
de afdeling verlaten.
Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek is ongeveer 10 minuten.

Begeleiding
Omdat er met röntgenstralen wordt gewerkt mag er tijdens het maken van de
röntgenfoto’s geen begeleiding mee in de onderzoeksruimte.

De uitslag
De radioloog beoordeelt de röntgenfoto’s na afloop van het onderzoek. Uw behandelend
arts zal de uitslag met u bespreken.

Tot slot
Als u een gemaakte afspraak niet na kunt komen geeft u dit dan tijdig door. Heeft u
na het lezen van de 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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