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CT is een afkorting voor computertomografie. Bij een CT-onderzoek worden dwarsdoorsneden van het lichaam in 
beeld gebracht door er van verschillende kanten röntgenstralen op te richten. De zo verkregen beelden worden door 
een computer geregistreerd en samengevoegd, waarna het resultaat (de CT-scan) op papier of op een beeldscherm 
wordt weergegeven

Om een nog duidelijker beeld te krijgen kan, via een infuus, een contrastvloeistof worden ingespoten. Bij dit soort 
CT-scan gebeurt dat meestal niet.

Een CT-scan van de lumbale wervels wordt toegepast voor het opsporen van recent trauma: subluxatie, breuken, een 
tumor of een infectie.

Vooraf
• Een CT-scan van de lumbale wervelzuil kan zowel op onze campus in Tongeren als in Bilzen gebeuren. Zorg dat u 

weet op welke campus u een afspraak heeft
• Kom op tijd, zorg ervoor dat u zich tien minuten vóór de afspraaktijd kan aanmelden bij de receptie van de 

afdeling radiologie of medische beeldvorming
• Breng zeker uw identiteitskaart en aanvraag voor CT-scan mee. Een kaartje met eventuele allergieën, recente 

laboresulaten en een medicatiefiche zijn ook handig.
• Schrijf u in aan de balie of de self-service kiosk in de inkomhal. Met de stickers die u daar krijgt kan u zich 

aanmelden aan het loket van de dienst medische beeldvorming/radiologie
• Laat waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis
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Voorzorgsmaatregelen
Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, laat dit dan vooraf weten. Neem contact op met de afdeling medische 
beeldvorming of uw behandelend arts. Zij zullen beslissen of het onderzoek kan doorgaan.

Verloop van het onderzoek
• Een slip en een t-shirt mag u aanhouden. Sieraden en andere kleding doet u uit
• Op uw rug neemt u plaats op de onderzoekstafel
• Indien nodig prikt de laborant een infuus voor het toedienen van contrastvloeistof
• Voor het scannen verlaat de laborant de onderzoekskamer en gaat naar de bedieningsruimte ernaast. Via een 

raam houdt de laborant u in de gaten. Tijdens de scan schuift de onderzoekstafel, waar u op ligt, door het CT 
apparaat’

• U hoort de röntgenbuis om de tafel draaien maar verder merkt u niets
• Het is belangrijk dat u stil blijft liggen
• Na de scan verwijdert de laborant het infuus
• De scan duurt 10 tot 15 minuten

Het resultaat
De resultaten van het onderzoek worden bezorgd aan uw behandelend arts, hij/zij zal deze tijdens een volgende 
afspraak met u bespreken.

Contact
Secretariaat medische beeldvorming, tel. 012 39 78 22 en 012 39 78 25, van maandag tot vrijdag, van 08.00 tot 19.00 
uur.

Bij acute problemen buiten de kantooruren kan u terecht bij onze dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 21.

Kan u uw afspraak niet nakomen, verwittig dan minstens 24 uur op voorhand het secretariaat.


