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Radiologie
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U hebt een afspraak op  dag   /  / 
voor een CT-scan van de buik, eventueel gecombineerd 
met een CT-scan van de hals en/of borstkas.

U moet aanwezig zijn om  uur

Het onderzoek staat gepland om  uur
U kunt zich melden bij de balie van de afdeling Radiologie, 
locatie Tiel, volg route 5.1.

 CT-SCAN VAN DE BUIK
 CT-SCAN VAN DE BORSTKAS EN DE BUIK
 CT-SCAN VAN DE HALS, BORSTKAS EN DE BUIK

In deze folder leest u over het onderzoek en hoe u zich hierop kunt voorberei-
den. De informatie is algemeen. Het is mogelijk dat uw onderzoek iets anders 
verloopt. Lees deze folder goed door.

WAT IS EEN CT-SCAN VAN BUIK, HALS EN/OF BORSTKAS?
Op een CT-scan zijn eventuele afwijkingen in uw buik, hals en/of borstkas 
te zien. Een CT-scanner (een röntgentoestel) maakt veel opnamen van een 
lichaamsdeel. Deze opnamen zijn op de computer te zien. 

VOORBEREIDING 
Voor het onderzoek is het belangrijk dat uw maag leeg is. Daarom mag u in 
de twee uur voor het onderzoek dus vanaf uur niet meer eten, 
drinken of roken. 

VOOR HET ONDERZOEK
Om de organen en weefsels goed te kunnen zien op de CT-scan krijgt u een 
contrastmiddel in de vorm van een drankje. Dit middel krijgt u op de afdeling 
Radiologie. In totaal krijgt u 25 ml contrastmiddel gemengd met 975 ml water. 
Dit kunt u met tussenpozen opdrinken. U krijgt van de laborant een schema 
met de tijden waarop u de glazen met drank moet innemen. Dit duurt in totaal 
75 minuten (een uur en een kwartier). Daarna wordt u door de laborant opge-
haald voor het onderzoek.
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HET ONDERZOEK
In de onderzoeksruimte gaat u op een smalle tafel liggen. Deze tafel schuift 
tijdens het onderzoek langzaam heen en weer door de ronde opening van de 
CT-scanner. Een gedeelte van uw lichaam bevindt zich dus in de opening. U ligt 
zeker niet opgesloten. Het toestel maakt een zoemend geluid.
In de ruimte naast de onderzoeksruimte bedienen de laboranten de CT-scan-
ner. U staat in contact met de 
laboranten via een intercom en 
grote ramen. Er worden meer-
dere opnamen gemaakt. De 
laborant geeft u soms aanwij-
zingen hoe u moet ademen. 
Het onderzoek is niet pijnlijk en 
duurt tussen de 5 en 20 minu-
ten. 

CONTRASTMIDDEL
Tijdens het onderzoek worden opnamen gemaakt van een of meerdere 
lichaamsdelen. Om een orgaan goed te kunnen zien, is het soms nodig om 
een extra contrastmiddel te gebruiken. Uw behandelend arts en de radioloog 
bepalen of dit voor uw onderzoek nodig is. 
Wanneer dit nodig is, krijgt u een infuus met een jodiumhoudend contrastmid-
del. Het infuus zit tijdens het onderzoek in een bloedvat in uw arm.

Het jodiumhoudend contrastmiddel is veilig. Bijwerkingen komen zelden voor. 
Toch is er net als bij medicijnen een zeer kleine kans op een overgevoeligheids-
reactie. 

In de volgende gevallen komt een overgevoeligheidsreactie vaker voor:
• U heeft eerder een overgevoeligheidsreactie gehad na het gebruik van een 

jodiumhoudend contrastmiddel.
• U bent overgevoelig voor andere medicijnen.

Het is belangrijk dat de artsen en laboranten op de hoogte zijn van deze situa-
ties. U wordt dan ook dringend verzocht dit tijdig te melden.

CT-scanner
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NA HET ONDERZOEK
• Als bijwerking van het contrastmiddel dat u te drinken krijgt, kunt u last van 

diarree krijgen.
• Als u een onderzoek met een contrastmiddel via een infuus heeft gehad, 

is het belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt. U moet de rest van de 
dag één liter meer drinken dan u normaal gewend bent. Dit mag water zijn, 
maar een andere drank is ook goed.

GOED OM TE WETEN
Kleding en sieraden

• U mag geen kleding met metalen onderdelen dragen tijdens het onderzoek. 
Het is dus mogelijk dat u kleding moet uittrekken. Kies daarom voor mak-
kelijke kleding zonder knoopjes, ritsen en haakjes. Een hemd of T-shirt met 
korte mouwen zonder versieringen kunt u altijd aanhouden.

• U moet sieraden afdoen tijdens het onderzoek.
• Neem in verband met eventuele diarree extra schoon ondergoed mee.

Medicijnen
• Gebruikt u medicijnen? De meeste medicijnen kunt u tijdens de voorberei-

ding gewoon innemen. Ook op de dag van het onderzoek. Dit kan tot één 
uur voor het onderzoek met zo min mogelijk water. Wacht anders tot na het 
onderzoek.

• Gebruikt u NSAID’s? Deze mag u vanaf twaalf uur voor het onderzoek niet 
meer innemen. NSAID’s zijn ontstekingsremmende pijnstillers. U kunt ze ook 
bij de drogist of supermarkt kopen. Op de verpakking van de pijnstillers kunt 
u zien of het om een NSAID gaat. Twijfelt u? Informeer dan bij uw huisarts of 
apotheek.

• Diarree kan de werking van medicijnen beïnvloeden. Ook de anticonceptie-
pil (de pil) kan hierdoor minder betrouwbaar worden.

• Soms is het nodig om tijdelijk te stoppen met een medicijn.  
Uw behandelend arts zal dit dan vooraf met u bespreken. 

Mensen met diabetes (suikerziekte)
• Heeft u diabetes? Het kan nodig zijn om de insulinedosis of de medicijnen 

aan te passen. Overleg dit met uw behandelend arts. 
• Neem iets te eten mee, zodat u na het onderzoek meteen kunt eten.
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Zwanger, zwangerschapswens of borstvoeding
• Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor een ongeboren kind. Als u zwanger 

bent of zou kunnen zijn, overleg dan met uw behandelend arts of het on-
derzoek uitgesteld kan worden. 

• Heeft u een zwangerschapswens? Dan kan het onderzoek het beste plaats-
vinden in de week na de eerste dag van de menstruatie (ongesteldheid). 

• Geeft u borstvoeding? Dat is geen probleem. U kunt gewoon doorgaan met 
het geven van borstvoeding.

WAT ALS UW NIEREN MINDER GOED WERKEN?
Bij het onderzoek krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel. Dit kan ge-
volgen hebben voor uw nieren. Daarom krijgt u vóór het CT-onderzoek een 
bloedonderzoek. Blijkt uit dit bloedonderzoek dat uw nieren minder goed 
werken, dan is het mogelijk dat u kort wordt opgenomen in het ziekenhuis. U 
krijgt dan extra vocht via een infuus. Dit is om uw nieren te beschermen tegen 
het contrastmiddel. Uw behandelend arts zal u vooraf informeren of dit nodig 
is. De opname wordt dan voor u geregeld. Lees ook de folder: Voorkomen 
van schade aan de nieren bij een onderzoek met jodiumhoudend contrast-
middel.

DE UITSLAG
De uitslag van het onderzoek krijgt u via de arts die het onderzoek heeft aan-
gevraagd.

AFSPRAAK VERZETTEN?
Het kan gebeuren dat u deze afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo 
snel mogelijk aan ons door. Wij kunnen dan een nieuwe afspraak met u maken 
en de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

VRAGEN
Heeft u vragen, stel deze dan gerust. De medewerkers van de afdeling Radiolo-
gie geven u graag meer informatie.

RADIOLOGIE
 0344-674233

van maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.00 uur ’s ochtends 
en 13.00-16.30 ’s middags.



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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