
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

CT – Calciumscore 

  

 

  

  

Inleiding 

Uw arts heeft voor u een CT (Computer Tomografie) onderzoek van uw hart aangevraagd. 

In deze folder leest u meer over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. 

  

Doel van dit onderzoek 

U krijgt een onderzoek met een CT-scan. Dit röntgenapparaat maakt dunne dwarsdoorsnede 

röntgenfoto’s van uw hart. Hierdoor krijgt de cardioloog informatie over de aanwezigheid en 

hoeveelheid aderverkalking (calcium) in uw kransslagaderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de 

afdeling Radiologie. 

  

Voorbereiding 

 De dag van het onderzoek mag u geen koffie, thee, cola of energydrinks gebruiken. Ook het gebruik 

van chocolade is niet toegestaan. Dit kan de hartslag beïnvloeden. U hoeft voor dit onderzoek niet 

nuchter te zijn. 

 Wij raden u aan op de dag van het onderzoek geen sieraden te dragen. U kunt ze na het onderzoek 

dan ook niet vergeten. 

 Als u zwanger bent of denkt te zijn, wilt u dan vooraf contact met ons opnemen? 

 Een actuele medicatielijst meenemen (eventueel op te vragen bij uw apotheek). 

  

 

 



     
 

 

Patiënteninformatie 

 
Het onderzoek 

 

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de afdeling Radiologie. Nadat u in de wachtruimte 

heeft plaatsgenomen, komt de laborant u halen voor het onderzoek. Voor het onderzoek moet u de 

kleding van het boven lichaam uitdoen en uw sieraden af doen. In de onderzoekskamer gaat u liggen op 

de onderzoektafel. De laborant plakt drie ECG-stickers op uw borst om uw hartslag tijdens het onderzoek 

te kunnen zien. 

  

De laborant schuift de onderzoektafel tot u met uw bovenlichaam in de opening van het apparaat komt 

te liggen. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt en de ademhalingsinstructies goed opvolgt, 

dit wordt eerst geoefend. Voor het scannen verlaat de laborant de onderzoekskamer en gaat naar de 

aansluitende bedieningsruimte. Via het raam en de monitor houdt de laborant u in de gaten. Er worden 

verschillende opnamen gemaakt, waarbij u op de onderzoektafel door de CT-scanner schuift. U hoort de 

röntgenbuis om de tafel draaien, maar verder merkt u niets. 

  

Voordat de CT-scan start, hoort u via de intercom de ademinstructies. Het is belangrijk dat u deze 

instructies goed opvolgt. Na de laatste scan heeft de computer tijd nodig om de opnamen op de monitor 

weer te geven. De laborant controleert of het hart goed is afgebeeld. Als het onderzoek klaar is, komt de 

laborant terug de onderzoekskamer in en haalt de stickers van uw borst. 

  

Contrastmiddelen 

Bij dit onderzoek wordt geen contrastmiddel gebruikt. 

  

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. 

  

Na het onderzoek 

U kunt direct na het onderzoek naar huis. 

  

Uitslag 

U krijgt de uitslag van het onderzoek niet direct te horen. De uitslag krijgt u bij het eerstvolgende 

polikliniekbezoek van uw cardioloog te horen. Deze afspraak dient u zelf te maken bij de assistente op de 

polikliniek Cardiologie. 

  

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, kunt u op werkdagen contact opnemen met de 

afdeling Radiologie. Ook als u verhinderd bent voor dit onderzoek verzoeken wij u zo spoedig mogelijk 

contact op te nemen. U kunt contact opnemen met de afdeling Radiologie van maandag t/m vrijdag 

tussen 08.30 en 16.30 uur via telefoonnummer (079) 346 25 20. 
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