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Beste patiënt,

Met deze brochure willen wij je kennis 
laten maken met de dienst medische 
beeldvorming. Wij stellen alles in het 
werk om jouw onderzoek of behan-
deling zo vlot en veilig als mogelijk te 
laten verlopen, met de hoogkwalitatieve 
apparatuur waarover wij beschikken.
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Hartelijk welkom op 
de dienst medische 
beeldvorming

LOCATIE
• campus Rumst: route 86
• campus Bornem: route 149
• campus Willebroek: route 4

INSCHRIJVING
Meld je steeds aan via de centrale 
inschrijving van het ziekenhuis, aan de 
kiosk of aan het onthaal.

WAT BRENG JE MEE?
• jouw identiteitskaart
• het voorschrift van de arts- 

specialist of huisarts
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Soorten 
onderzoeken

RX
We maken bij dit onderzoek gebruik van 
röntgenstralen die botstructuren in beeld 
brengen. Dit onderzoek wordt vaak uit-
gevoerd om breuken, longiekten,… aan te 
tonen of uit te sluiten.

ECHOGRAFIE
De arts (radioloog) bekijkt via echografie 
de organen en verschillende delen van het 
lichaam. Echografie werkt met ultrasone 
geluidsgolven. Dit onderzoek is pijnloos en 
ongevaarlijk.
 

MAMMOGRAFIE
Een mammografie is een afbeelding van het   
borstweefsel door middel van röntgen-
straling. Mammografie wordt gebruikt voor 
het vroegtijdig opsporen van borstkanker en 
opvolgen van “genezen verklaarde” borst-
kankers. Ook ter preventie van borstkanker 
maken we gebruik van screenings-
mammografie. 

Met een mammografie kan de arts tumoren 
en cysten in de borstklier opsporen.
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BOTDENSITOMETRIE 
Door middel van een botdensitometrie meten 
we de botdichtheid. Dit onderzoek vindt 
vooral plaats bij een vermoeden van botont-
kalking (osteoporose) en geeft een aanwijzing 
over het risico op breuken.

CT-SCAN  
Door middel van een röntgenbuis, die rond de 
patiënt draait, worden dwarsdoorsnedes van 
het lichaam gemaakt. De beelden worden met 
de computer verwerkt en naar de radioloog 
gestuurd. Soms wordt er gebruik gemaakt 
van contraststof (kleurstof). Via dit onderzoek 
kan de arts afwijkingen aan de bloedvaten, 
herseninfarcten, tumoren en botbreuken 
opsporen of beter in beeld krijgen.

MRI 
Door middel van een sterk magnetisch 
veld en radiogolven worden beelden van 
het lichaam gemaakt. Hierbij kunnen we 
delen van het menselijk lichaam zichtbaar 
maken, zoals organen, spieren en pezen. Dit 
onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk. Het is 
belangrijk om op voorhand te melden of je 
een pacemaker of implantaten hebt.
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ALLERGIE
Ben je allergisch aan contraststoffen, antibiotica, voedingsmiddelen (zeevruchten, 
tomaten, aardbeien, noten, …). Meld dit steeds vóór het onderzoek!

ZWANGERSCHAP/BORSTVOEDING
Ben je zwanger of zou je dit kunnen zijn? Geef je borstvoeding? Meld dit steeds bij 
het maken van een afspraak en zeker vóór het onderzoek.

REACTIE NA EEN ONDERZOEK MET CONTRASTSTOF
Heb je last van huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden, ... na het onderzoek? 
Dit kan wijzen op een allergische reactie op de contraststof. Neem hiervoor 
contact op met onze dienst medische beeldvorming of met de huisarts. 

Indien je gestuurd bent door de huisarts of een externe arts, dan krijg je een code 
mee om de resultaten te bekijken op de computer.

Dit moet je ons 
steeds melden!

Resultaten
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campus Rumst:
Bel: 03 880 95 25 | mail: medischebeeldvorming.rumst@azr.be

campus Bornem:
Bel: 03 890 16 61 | mail: medischebeeldvorming.bornem@azr.be

campus Willebroek:
Bel: 03 860 32 34 | mail: medischebeeldvorming.willebroek@azr.be

Heb je 
vragen?
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CAMPUS RUMST

‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
algemeen: 03 880 90 11

afspraken: 03 880 91 90 
spoedgevallen:  03 880 95 20

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
algemeen: 03 890 16 11 

spoedgevallen: 03 890 16 03

CAMPUS WILLEBROEK

Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
algemeen: 03 890 16 11 


