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U komt binnenkort naar het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) voor een CT-onderzoek.
Dit wordt uitgevoerd met behulp van de Computer Tomograaf (CT-scanner). Met een CT-scanner is
het mogelijk om foto’s te maken van dwarsdoorsneden van uw lichaam. Dit gebeurt met behulp van
röntgenstralen. Meestal levert dit onderzoek meer op dan gewone röntgenfoto’s.
Deze folder bevat informatie die u moet weten vóór het onderzoek. Tevens vindt u informatie over het
verloop van het onderzoek.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?
Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo
spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Radiologie.

Waar vindt het onderzoek plaats?
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie op de volgende locatie:

□ Locatie ETZ Elisabeth, begane grond, route 72
□ Locatie ETZ Tweesteden, begane grond, route 77
Wilt u zich bij aankomst bij de balie melden?
Als u bent opgenomen, wordt u er vanaf de afdeling waar u ligt, naar toe gebracht.

Belangrijk om te weten vóór het onderzoek
Voorbereiding
Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U mag normaal eten en drinken voordat u
het CT-onderzoek ondergaat.
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Melden
Als u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker weet, wilt u dit dan vóór het onderzoek aan
de laborant melden? Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn tijdens de eerste weken van de
zwangerschap.
Ook als u een stoma draagt moet u dit melden.
Daarnaast wordt u gevraagd om, als u overgevoelig bent voor jodium of contrastmiddelen, of als u
CARA of hooikoorts heeft, dit aan de laborant mee te delen.

Kleding
Metaal in kleding is storend voor het onderzoek. Daarom verzoekt de laborant u kleding met
bijvoorbeeld metalen knopen of haakjes (BH) uit te trekken. Er kan ook gevraagd worden uw
gebitsprothese voor het onderzoek uit te doen (als ook de hals gescand moet worden). Tijdens dit
onderzoek mag u één laagje kleding aanhouden, d.w.z. uw slip en een hemdje of shirt.

Hoe gaat het onderzoek verlopen?
U ligt alleen in de onderzoeksruimte, dit is vanwege de röntgenstralen. Röntgenstraling is nauwelijks
schadelijk wanneer af en toe foto’s worden gemaakt. Het kan wel schadelijk zijn wanneer men er elke
dag in werkt. Daarom gaan de laboranten naar de kamer naast de onderzoeksruimte wanneer het
apparaat in werking treedt. De laboranten kunnen u door het raam zien en kunnen u door een
intercom horen.
Mocht er bij u contrastvloeistof nodig zijn dan wordt deze toegediend via een infuus in een ader in de
arm.
Tijdens de röntgenopname, die enige seconden duurt, hoort u hoe de röntgenbuis in het apparaat om
u heen draait. Dit geluid is voor u een teken dat u heel stil moet blijven liggen. Bij onderzoek van borst
of buik krijgt u bovendien ademhalingsinstructies van de laborant. De tijdsduur van het onderzoek is
afhankelijk van welk lichaamsdeel wordt afgebeeld; meestal tussen de 5 en 20 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u gewoon naar huis gaan.

Hoe komt u aan de uitslag?
De radioloog maakt een schriftelijk verslag van de ingreep. Uw behandelend arts bespreekt met u de
uitkomst van de behandeling.

Tot slot
Als u na het lezen van de brochure nog vragen hebt, kunt u op werkdagen contact opnemen met de
afdeling Radiologie.
Aan het begin van de ingreep vertelt de laborant of radioloog u nog een keer wat er gaat gebeuren.
Wanneer u op dat moment nog vragen hebt, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.
Wij doen er alles aan om uw bezoek op onze afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan
echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U kunt uw opmerkingen of klachten over uw
onderzoek of behandeling het beste direct bespreken met de betrokken personen. Komt u er na
overleg niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Radiologie:

(013) 221 03 70

Radiologie ETZ Elisabeth
Route 72
Radiologie ETZ Tweesteden
Route 77

Radiologie 42.273 12-19

ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
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