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Waar vindt 
het onderzoek 
plaats? 
Jouw behandelend arts heeft een CT  
van de buikholte gepland. Het onderzoek 
vindt plaats op de afdeling medische  
beeldvorming van AZ Rivierenland.

In deze folder staat de gang van zaken 
voor, tijdens en na het onderzoek in grote 
lijnen beschreven. 

Heb je na het lezen nog vragen, stel 
deze gerust aan de radioloog of de 
verpleegkundige. Zij zijn altijd bereid 
jouw vragen te beantwoorden. 

Openingsuren
Campus Bornem: 03 890 16 61
maandag - vrijdag: 08.00u - 18.00u
zaterdag: 08.00u - 12.00u

Campus Willebroek: 03 860 32 34
maandag - vrijdag: 08.30u - 17.00u

Wat is een 
CT-scan?
De afkorting “CT-scan” staat voor 
“computer tomografie” en laat ons toe 
dwarse doorsneden te maken van het 
lichaam. Bij deze moderne CT-scan wordt 
gebruik gemaakt van röntgenstralen, 
weliswaar in zeer lage dosis, zodat ze 
minder schadelijk zijn voor de gezondheid.
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Hoe moet je je 
voorbereiden op 
het onderzoek?
Je maakt een afspraak met de dienst
medische beeldvorming.

De dag voor het onderzoek haal je een 
pakket met contrastvoorbereiding af op de 
dienst medische beeldvorming. Dit pakket 
kan je zelf in eenvoudige stappen klaar-
maken.

Dit pakket bestaat uit: 
• 1 flacon Telebrix® (contrastmiddel)
• 1 fles water (2l)
• één drinkbeker (300ml)

Maak de vloeistof klaar de avond vóór
het onderzoek.

1. Giet een scheutje water uit de 2 
liter-fles weg in de gootsteen.

2. Giet vervolgens de flacon met 
contrastmiddel volledig in de 
waterfles. De vloeistof mengt zich 
vanzelf.

3. Let op: als de vloeistof opgelost is 
in water is deze maximum 48 uur 
houdbaar.

Drink het contrastmiddel volgens het 
schema achteraan deze brochure.

De dag van het onderzoek breng je de 
overblijvende vloeistof mee naar het 
onderzoek. Bij de afhaling van die vloeistof 
brengt de verpleegkundige je op de 
hoogte van het verdere verloop van het 
onderzoek. Breng ook zeker het voorschrift 
van het onderzoek mee, samen met jouw 
identiteitskaart.

BELANGRIJK 
Heb je hooikoorts, astma, diabetes of 
een allergie? Breng ons hiervan zeker 
op voorhand op de hoogte!

Het gebruik van röntgenstralen maakt dit 
onderzoek ontoegankelijk voor zwangeren, 
tenzij voor bekkenmeting.
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Hoe verloopt 
het onderzoek?
Wees minstens 10 minuten voor jouw 
afspraak aanwezig en meld je aan op de 
dienst medische beeldvorming. Vlak voor 
het onderzoek - na een seintje van de 
verpleegkundige - drink je eventueel nog 
een kleine hoeveelheid van de vloeistof die 
je de vorige dag hebt afgehaald.

Het gebeurt vaak dat we bijkomend nog 
een contraststof moeten inspuiten via een 
ader. Hiervoor plaatst de verpleegkundige 
een infuusnaald.

Bij het inspuiten van deze contraststof kan 
je een warmtegevoel krijgen. Dit is normaal. 
De contraststof samen met de gedronken 
vloeistof zorgen voor een duidelijk onder-
scheid tussen de verschillende weefsels en 
structuren in het lichaam. 

Voor een goede beeldkwaliteit is het van 
groot belang dat je tijdens het onderzoek 
niet beweegt. Het onderzoek duurt 
ongeveer 20 minuten.

Wat verwachten 
wij van jou ter 
voorbereiding?
De avond voor het onderzoek:

• drink 2 volle bekers van de contrast-
vloeistof

De dag van het onderzoek:

• Breng de contrastoplossing mee 
naar het ziekenhuis. Net vóór het 
onderzoek is het soms nodig dat je nog 
een beker drinkt.

• Kom nuchter naar het ziekenhuis (bij 
onderzoek na de middag mag een licht 
ontbijt).

• 2 uur voor het onderzoek: drink 3 volle 
bekers op maximum 30 minuten. 

Ter info: de 
concentratie is 
50cc contrast 
in 2 liter water.
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Resultaat
De beelden worden opgeslagen in een
computer en worden daarna geïnterpre-
teerd door de radioloog. Deze bezorgt de 
beelden van het onderzoek samen met 
het verslag aan jouw behandelend arts. Je 
kan de resultaten ook online raadplegen 
via www.azrivierenland.be -> direct naar 
radiografiebeelden.

De informatie in deze folder is algemeen 
van aard. Dit wil zeggen dat het onderzoek 
is beschreven zoals het meestal verloopt. 
Het is niet mogelijk om alle varianten en 
alternatieven te vermelden. 

Jouw afspraak
...........................................................................

om  ........................................................... uur.
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AZ Rivierenland is als 
dynamisch ziekenhuis 
jouw partner in de zorg
Samen met ons netwerk van zorgverleners garande-
ren onze medewerkers kwaliteitsvolle en veilige zorg 
voor elke patiënt dicht bij huis.
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