CT-scan
In overleg met uw behandelend arts is besloten dat u een CT-scan krijgt. Bij het
onderzoek kijken we of uw bloedvaten goed werken. In deze folder leggen wij
u uit hoe het onderzoek gaat en wat u zelf moet doen.
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Wat is een CT-scan?
Bij een CT-scan worden foto’s van de binnenkant van uw lichaam gemaakt.
Hierbij maken we gebruik van röntgenstralen en een computer. Op de foto’s
die gemaakt zijn met een CT-scan kunnen we uw organen en bloedvaten beter
zien dan op een gewone röntgenfoto.

Hoe gaat het onderzoek?
U meldt zich aan de balie van de afdeling Radiologie. De laborant haalt u op uit
de wachtkamer en brengt u naar een kleedkamer. De laborant vertelt u welke
kleding u aan kunt houden voor het onderzoek.
Bij het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. U ligt meestal op uw rug. Maar
soms is een andere houding nodig om de beste foto’s te kunnen maken. De
tafel schuift tijdens het maken van de foto’s in een soort tunnel. Deze tunnel is
ongeveer een halve meter diep en heeft een doorsnede van 80 cm. De tunnel
is aan beide kanten open en blijft ook open tijdens het onderzoek. We zorgen
ervoor dat het lichaamsdeel dat we willen onderzoeken in het midden van de
tunnel zit.
Tijdens het onderzoek is de laborant niet bij u in de ruimte. Maar de laborant
kan wel met u praten via de intercom. En als u spreekt kan de laborant u horen
via een microfoontje.
Het maken van de CT-scan duurt ongeveer tussen de vijf tot tien minuten.
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Hoe bereidt u zich voor?
U hoeft zich voor de CT-scan niet speciaal voor te bereiden. Als dat wel zo is en
u bijvoorbeeld van te voren niet mag eten of drinken, dan zeggen wij dat tegen
u.
Tijdens het onderzoek mag u geen kleding met metalen delen zoals ritsen,
knopen, haakjes, bh-beugels dragen op het lichaamsdeel dat wij fotograferen.
Ook sieraden, losse protheses of losse gebitselementen en gebitsplaatjes
kunnen tijdens het onderzoek niet gedragen worden als ze in het gebied
liggen waarvan wij de scan maken.

Wat gebeurt er vóór het onderzoek?
Contrastvloeistof
Om een betere foto van uw organen of bloedvaten te kunnen maken geven
wij u voordat de CT-scan begint een contrastvloeistof. Op welke manier wij u
de contrastvloeistof geven heeft te maken met het soort onderzoek dat we
bij u gaan doen. Het kan zijn dat we u de vloeistof laten drinken. Bij bepaalde
onderzoeken spuiten we de contrastvloeistof in een ader van uw arm.
Bloedonderzoek
Soms kan de contrastvloeistof een allergische reactie geven of de nierfunctie
verminderen. Daarom willen we voor de start van het onderzoek graag weten
hoe uw nieren werken. Om dat te controleren laten we bloed bij u prikken.
Wij verzoeken u om één dag vóór de CT-scan bloed te laten prikken. Als u op
maandag de scan heeft, laat u de vrijdag daarvoor bloedprikken. Dat kan op
een van onze prikpunten in:
• Rijnstate Arnhem, route 41
• Polikliniek Arnhem-Zuid, route 17
• Rijnstate Velp, begane grond
• Rijnstate Zevenaar, route 1
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Omdat u de volgende dag de CT-scan heeft staat er op het bloedprik formulier
“spoed” vermeld. Zo weten de medewerkers van het laboratorium dat uw
bloed snel moet worden onderzocht. Het woord “spoed” heeft dus niets met
uw gezondheid te maken.
De volgende dag na het bloedprikken belt u met de afdeling Radiologie en
vraagt u naar de uitslag van uw bloedonderzoek. De afdeling Radiologie is
bereikbaar op telefoonnummer 088 - 005 7488.
De medewerker van de afdeling Radiologie vertelt u op welke locatie u de
CT-scan krijgt. Heeft u nog vragen? Stelt u ze dan gerust aan de medewerker
die u aan de telefoon heeft.
U hoeft voor de CT-scan geen afspraak te maken. U kunt op werkdagen tussen
8.00 en 15.00 uur binnenlopen op onze locaties Arnhem en Zevenaar. Meldt u
zich daar bij de balie van de afdeling Radiologie.

Welke problemen kunt u krijgen?
Om uw bloedvaten goed te kunnen zien gebruiken we bij sommige
onderzoeken contrastvloeistof waar jodium in zit. Er is een kleine kans dat u
hier allergisch op reageert of dat uw nieren hierdoor beschadigd worden. Als
wij denken dat u een risico loopt, bespreken wij u dat vooraf met u. Als het
nodig is nemen wij extra maatregelen voordat we het onderzoek bij u doen.
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Gebruikt u medicijnen?
Neemt u naar het onderzoek een overzicht mee van alle medicijnen die u slikt.
Gebruikt u plastabletten zoals bijvoorbeeld hydrochloorthiazide? Dan slikt u
deze plastabletten twee dagen niet. Niet op de dag vóór het onderzoek en niet
op de dag dat het onderzoek wordt gedaan. De dag na het onderzoek mag u
de plastabletten weer slikken.
Met andere medicijnen hoeft u niet te stoppen. Deze mag u gewoon blijven
slikken.

Hoe krijgt u de uitslag?
Uw behandelend arts wil graag de uitslag van de CT-scan met u bespreken.
Vraagt u bij de balie van de afdeling Radiologie even na of hiervoor een
afspraak met de arts is ingepland.
Als er geen afspraak met de arts is ingepland kunt u bellen met het Rijnstate
Vasculair Centrum.
Het Rijnstate Vasculair Centrum is op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur
bereikbaar op telefoonnummer 088 - 005 3077.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek? Dan kunt
u bellen met het Rijnstate Vasculair Centrum, via 088 - 005 3077.
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Rijnstate,
uw ziekenhuis in de
regio Arnhem, Rheden
en De Liemers.
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

