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CT is een afkorting voor computertomografie. Het is een onderzoeksmethode die met röntgenstraling en 
computerberekeningen in zeer korte tijd dunne dwarsdoorsneden (minder dan 0.6 mm) tot driedimensionale 
afbeeldingen van het lichaam maakt. Op deze manier kan een deel van het lichaam worden afgebeeld.

Tijdens de scan schuift de onderzoekstafel, een beweegbare tafel, waar u op ligt, door het CT-apparaat.
U hoort het zachte geluid van de röntgenbuis die 360° rond draait, verder merkt u niks. Onze dienst beschikt over een 
modern CT toestel met 265 scankanalen.

Voorbereiding
• Breng de arts vooraf op de hoogte als u allergisch bent voor jodium of contrastvloeistof, dit vermeldt u best al  bij 

de aanvragende arts, zodat deze eventueel een voorbereiding start
• Vemijd kledij met metalen onderdelen (vb. ritssluiting, …). Dit geeft storingen van het beeld
• Laat sieraden en andere waardevolle zaken thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of 

beschadiging van uw persoonlijke eigendommen
• Het is belangrijk stil te blijven liggen (bewegen zal het resultaat beïnvloeden). Ga daarom vlak voor het onderzoek 

nog naar het toilet, want het onderzoek onderbreken, wil ook zeggen dat men terug opnieuw moet opstarten 
vanaf het begin

• Een onderzoek met contrastvloeistof moet u 4 uur op voorhand nuchter moeten blijven. Drinken mag tot 1 uur 
voor het onderzoek

• Bij een aantal onderzoeken krijgt u een eerder uur aangewezen dan het uur van de CT-scan. Dit is nodig om u te 
laten drinken voor het onderzoek of om uw hartritme te doen zakken, u de vragenlijsten te doen invullen, ....

Verloop van het onderzoek
• Uw broek en t-shirt mag u aanhouden, andere kleding en uw sieraden doet u uit
• In de kamer neemt u plaats op de onderzoekstafel, een verpleegkundige helpt u installeren
• Een laborant prikt u mogelijk een infuus in uw arm. Het infuus wordt gebruikt om de contrastvloeistof toe te 

dienen en blijft zitten tot het einde van het onderzoek
• Tijdens en vlak na het toedienen van de contrastvloeistof kan het zijn dat u het warm krijgt, een metaalsmaak in 

de mond of een plasgevoel voelt. Dit is van voorbijgaande aard
• Het is belangrijk om stil te blijven liggen
• Als het nodig is tijdens het onderzoek, houdt de verpleegkundige contact met u via een microfoon
• De laborant controleert meteen na afloop of de scan goed is gelukt. Als het onderzoek klaar is, komt de laborant 

weer binnen en haalt het infuus uit uw arm 

Voorzorgsmaatregelen
Bent u allergisch voor aan een jodiumhoudende contrastvloeistof?
Heeft u een slechte nierfunctie of u bent diabetes patiënt?
• Geef dit dan door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd
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• Mocht u dit vergeten zijn, geef het dan voor het onderzoek door aan de verpleegkundige
• Bij een gekende contrastallergie kan er een voorbereiding gebeuren om een allergische reactie te onderdrukken

Zwangerschap
Als u zwanger bent of denkt te zijn, neem dan ruim voor het onderzoek contact op met de afdeling medische
beeldvorming. In overleg met de arts wordt beslist of het onderzoek doorgaat of uitgesteld wordt.

Toediening van de contrastvloeistof
Om het contrast tussen de verschillende weefsels in het lichaam te verhogen, kan de radioloog beslissen om een 
contrastvloeistof toe te dienen. Dit kan via verschillende wegen toegediend worden:

• Orale toediening: via deze toediening zullen de maag en darmen beter weergeven worden. Voor het onderzoek 
van de buik/darmen kan het nodig zijn dat u als voorbereiding een jodium/barium houdende contraststof moet 
dirnken één uur vóór het onderzoek

• Rectale toediening: soms wordt ook een contrastlavement gegeven ter beoordeling van de dikke darm of de 
omliggende structuren

• Intraveneuze toediening: deze toedoening gebeurt via een bloedvat en maakt hierdoor de inwendige organen 
en bloedvaten beter zichtbaar. Voor de intraveneuze toediening wordt een intraveneuze katheter geprikt om de 
contraststof in te spuiten. De intraveneuse contraststof bevat jodium. Er wordt gebruik gemaakt van een laag 
osmolair, een niet-ionische contraststof, waardoor het risico op allergische reacties beperkt wordt

• Intra-articulair: bij een arthro-scan wordt een beperkte hoeveelheid contrast in het gewricht gespoten. Dit zal 
een bepaald druk teweeg brengen

Contrastallergie
Het is mogelijk dat u meteen, tijdens of onmiddellijk na het onderzoek ongewenste effecten ondervindt van de 
contraststof: niezen, jeuk, tranen, misselijkheid, licht braken of hoofdpijn. Jeuk en huiduitslag kunnen verholpen 
worden met een antihistaminicum. Dit kan tot 48 uur na het onderzoek.

Meer ernstige reacties treden zeer zelden op, maar kunnen voorkomen: ademhalingsproblemen, een zwelling van de 
keel, een daling van de bloeddruk, anafylactische shock, nier- en/of hartfalen.

Wanneer er een reactie optreedt wordt u gevraagd om op de afdeling te blijven tot alles genormaliseerd is. Wanneer 
een reactie pas laat optreedt kan u best onmiddellijk naar de huisarts of dienst spoedgevallen gaan en melden dat u 
een injectie kreeg met gejodeerd contrast.

Een milde zwelling en pijn kan gevoeld worden wanneer er contraststof in het weke delen weefsel van de arm terecht 
komt nadat het uit het bloedvat sijpelde. Indien u pijn hebt tijdens de injectie dient u dit onmiddellijk te melden aan 
de verpleegkundige die gedurende de ganse injectieduur bij u blijft. Deze zal onmiddellijk de injectie stoppen en 
verdere stappen ondernemen.

Bijkomende informatie
De radioloog heeft het recht u een alternatief onderzoek voor te stellen met de informatie die hij heeft over 
bijvoorbeeld de te onderzoeken regio, de mogelijke risicofactoren, etc.
Het onderzoek kan aangepast worden indien u bijvoorbeeld een bijkomend risico heeft op ongewenste 
neveneffecten van de contraststof. Een eerdere allergische reactie op contraststof, astma, ernstige allergiën, ernstig 
hartfalen, nierfalen (zeker in combinatie met diabetes), inname Metfomin® (diabetes) zijn hier voorbeelden van.

Ook wanneer het aangevraagde onderzoek niet overeenkomt met de recente richtlijnen voor medische beeldvorming 
kan substitutie plaatsvinden.
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Contact
Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen met het secretariaat Medische Beeldvorming.
Zij zijn bereikbaar via het nummer 012 39 78 22 of 012 39 78 25, van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 19.00 
uur.

Kan u niet aanwezig zijn op uw afspraak, gelieve dan minstens 24 uur op voorhand het secretariaat te verwittigen.

Wanneer u verdere vragen heeft met betrekking tot het onderzoek kan u tijdens de kantooruren steeds terecht bij 
het secretariaat Medische Beeldvorming .


