
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

  

In veel gevallen hoort hier ook de folder ‘jodiumhoudende contrastmiddelen’. 

Computer Tomografie (CT) 

 

  

U heeft een afspraak op:  

  

 ...........................................................................................    om    .........................uur  

  

 bij de afdeling Radiologie voor bovenstaand onderzoek.  

  

  

 U moet voor het onderzoek: 

  

□  45 minuten van tevoren aanwezig zijn voor het drinken van contrastmiddel; graag aanwezig zijn  

     om ............................... uur. 

  

 □  Nuchter zijn. 

      Nuchter houdt in dat u twee uur voor het onderzoek niets meer mag eten, drinken en roken. 

  

 □  CT-IVP. 

      Nuchter zijn. 

      Nuchter houdt in dat u twee uur voor het onderzoek niets meer mag eten en roken. 

      Eén uur van tevoren één liter water drinken (dit mag thuis), graag beginnen om ................... uur. 

  

 □  Geen voorbereiding nodig. 

   

 Wilt u bij verhindering minimaal 24 uur van te voren afbellen? Er kan dan een andere patiënt in 

uw plaats worden geholpen. Afzeggen kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur via 

telefoonnummer (079) 346 25 20. 

 Wilt u bij iedere afspraak uw stickerkaart meenemen? Bij wijzigingen in de persoonsgegevens 

verzoeken wij u deze eerst te laten aanpassen bij de Inschrijf-/registratiebalie. Wilt u dit dan ook 

melden aan onze balie?  

 Indien u te laat komt voor uw afspraak kan het zijn dat u een nieuwe afspraak moet maken. 
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Inleiding 

Uw arts heeft voor u een CT (Computer Tomografie) onderzoek aangevraagd. In deze folder 

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

  

Voorbereiding  

U hoeft niet nuchter te zijn voor een CT-onderzoek van: sinus, wervels, bot of gewricht.  

U moet wel nuchter zijn voor een CT-onderzoek van: hersenen (niet altijd noodzakelijk), longen, 

buik en bloedvaten.  

Nuchter houdt in dit geval in dat u twee uur voor het onderzoek niets meer mag eten, drinken en 

roken.  

  

Let op: Indien u een jodiumhoudend contrastmiddel krijgt toegediend, kunt u sommige pijnstillers 

niet gebruiken (dat is beschreven in de folder ‘Jodiumhoudende contrastmiddelen’). 

Indien van toepassing krijgt u deze folder aangereikt bij de afdeling Radiologie. Lees indien van 

toepassing de folder ‘Jodiumhoudende contrastmiddelen’ goed door! 

  

Wilt u sieraden die zich in het te onderzoeken gebied bevinden van te voren af doen?  

Bij vrijwel alle onderzoeken van de buik moet 45 minuten vóór het onderzoek een contrastmiddel 

gedronken worden om de organen beter te kunnen onderscheiden. Dit contrastmiddel bestaat 

uit water waaraan een jodiumhoudend middel is toegevoegd. Het kan ook voorkomen dat u een 

liter water zonder jodiumhoudend middel moet drinken. 

Komt u voor een CT IVP dient u één uur voor het onderzoek één liter water te drinken (dit mag 

thuis). 

  

Het onderzoek  

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

wachtruimte heeft plaats genomen krijgt u, indien nodig, contrastmiddel te drinken. Vervolgens 

komt de laborant u halen voor het onderzoek.  

Om het te onderzoeken lichaamsdeel zichtbaar te maken, moet u op een onderzoekstafel 

plaatsnemen die tijdens het scannen door de opening van de CT-scan schuift. Binnen in de CT 

draait meetapparatuur rond. Alle meetgegevens worden door de computer verwerkt tot beelden. 

Het bedienend personeel van de CT begeleidt u vóór, tijdens en na het onderzoek. Vanuit de 

aangrenzende bedieningsruimte geven zij instructies tijdens het scannen. Vanuit deze ruimte 

kunnen zij u zien en via de intercom is het mogelijk met elkaar te praten.  

  

Contrastmiddelen 

Om de bloedvaten en organen goed in beeld te brengen is vaak een injectie met een 

jodiumhoudend contrastmiddel nodig. Bij een onderzoek van een gewricht kan het in sommige 

gevallen ook nodig zijn om, vóór het CT-onderzoek, een kleine hoeveelheid lucht en/of 

contrastmiddel in het gewricht te brengen. 
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Indien er verwacht wordt dat u dit contrastmiddel krijgt toegediend, heeft u de folder 

‘Jodiumhoudende contrastmiddelen’ ontvangen. Lees dan dus ook de folder over 

contrastmiddelen goed door.  

  

Duur onderzoek 

U bent gemiddeld tussen de 15 en 60 minuten op de afdeling Radiologie voor het onderzoek. 

Het kan voorkomen dat spoedeisende onderzoeken uit het ziekenhuis of van de Spoed Eisende 

Hulp tussen de geplande onderzoeken door moeten, waardoor u langer moet wachten. Dit is 

helaas niet te voorkomen. 

   

Belangrijk!!!!! 

Indien u zwanger kunt zijn, geeft u dit aan bij de afdeling Radiologie! 

  

Na het onderzoek  

Als het te onderzoeken lichaamsdeel voldoende is afgebeeld, is het onderzoek klaar.  

U ondervindt verder geen hinder van het onderzoek.  

Na het onderzoek bestudeert de radioloog de beelden zorgvuldig en geeft zijn bevindingen door  

aan uw arts.  

  

Tot slot  

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

afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 

16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 20.  

  

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via: 

radiologiekwaliteitsgroep@llz.nl.  
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