
CT-Colonografie
U heeft een afspraak voor een CT-Colon. Deze folder informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die 
nodig zijn om dit goed te laten verlopen. DIt onderzoek gebeurt bij voorkeur op onze campus in Tongeren.

Inschrijving

Breng uw paspoort en voorschrift voor medische beeldvorming mee naar het ziekenhuis. Ook handig is wanneer u 
een kaartje met eventuele allergieën, een recent labo- en medicatiefiche meebrengt.

U dient zich eerst in te schrijven aan de balie in de inkomhal. Met de stickers die u daar krijgt kan u zich aan het loket 
van de dienst medische beeldvorming aan te melden. Doe dat tien minuten voor de afspraak.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk met de afdeling radiologie om uw afspraak af 
te zeggen of te verplaatsen. De vrijgekomen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Bellen kan op 
werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 19.00 uur via tel. 012 39 78 22 of 012 39 78 25.

CT
CT is een afkorting voor computertomografie. Het is een onderzoeksmethode die met röntgenstralen en 
computerberekeningen doorsnedenopnamen van het lichaam maakt. Op deze manier kan een deel van het lichaam 
worden afgebeeld.

Het CT-apparaat

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek  worden organen in beeld gebracht. Via een infuus wordt mogelijks contrastvloeistof ingespoten. 
Deze contraststof op basis van jodium zal ervoor zorgen dat u een rare smaak in mond en keel kan ervaren. Je kan het 
warm krijgen en het gevoel hebben dat je moet plassen.
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Voorzorgsmaatregelen
Zwangerschap

Als u zwanger bent, of dit denkt te zijn, neemt u dan ruim voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. 
In overleg met de arts wordt beslist of het onderzoek doorgaat of uitgesteld wordt.

Contrastvloeistof

Voor dit onderzoek krijgt u soms een jodiumhoudende contrastvloeistof toegediend via een infuus. Met de 
contrastvloeistof worden de bloedvaten in beeld gebracht. Het is belangrijk dat de nieren goed werken. De 
contrastvloeistof verlaat het lichaam via de nieren in de urine.
Bent u ouder dan vijfenzestig, neemt u medicatie voor diabetes of een verminderde nierfunctie? Dan moet de 
nierfunctie voor het onderzoek bekend zijn. Uw behandelend arts laat dan bij u een bloedonderzoek uitvoeren als 
de nierfunctie nog niet bekend is. De uitslag van het bloedonderzoek bepaalt of aanvullende voorbereiding nodig 
is. U wordt hierover geïnformeerd door de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Voor die aanvullende 
voorbereiding krijgt u dan een dagopname in het ziekenhuis. In de folder “nierprotectie nav contrastonderzoek” staat 
uitgelegd wat deze voorbereiding is.

Contrastallergie

Weet u dat u allergisch bent voor een jodiumhoudende contrastvloeistof?
Geeft u dit dan door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
Mocht u dit vergeten zijn, geef het dan voor het onderzoek door aan de laborant. In geval van een gekende 
contrastallergie kan er een voorbereiding gebeuren om een allergische reactie te onderdrukken.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing 
of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.
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Voorbereiding
Dieet

Om het onderzoek goed te kunnen beoordelen, moet de dikke darm helemaal schoon zijn, zonder ontlastingsresten. 
Het is daarom uiterst belangrijk dat u zich strikt houdt aan het dieetvoorschrift.

Buscopan®

U krijgt voor dit onderzoek het medicijn Buscopan® om de darmbewegingen te verminderen. Mogelijke bijwerkingen 
van het medicijn Buscopan® zijn: wazig zien, een droge mond, duizeligheid en een versnelde hartslag. Als deze 
bijwerkingen optreden, zijn ze meestal licht en tijdelijk. Wij adviseren u om na het onderzoek niet zelfstandig deel te 
nemen aan het verkeer en voor vervoer naar huis te zorgen.

U mag geen Buscopan® bij:
•  een allergie voor Buscopan®
•  onbehandelde nauwe-kamerhoek glaucoom (verhoogde oogboldruk)
•  een verhoogde hartslag
•  myastenia gravis (spierziekte)
•  vernauwing in het maag-darmkanaal
•  megacolon (darmaandoening)
•  ileus (darmobstructie)

U mag deze voorbereiding niet volgen indien:
U hartlijder bent en hiervoor eventueel geneesmiddelen neemt  
U last hebt van hoge bloeddruk 
U een gebrekkige nierwerking heeft 
U lijdt aan suikerziekte waarvoor u insuline moet toedienen 

In deze gevallen moet u contact opnemen met uw arts die de mogelijkheid zal overwegen om u 24u te laten 
hospitaliseren zodat een goede voorbereiding wordt gegeven onder medisch toezicht.

Nota voor de artsen:
De voorbereiding mag niet gevolgd worden in geval van megacolon (risico voor hypernatremische dehydratatie) 
Voorzichtigheid is geboden in geval van gestoorde nierfunctie (risico voor hyperphosphatemie en hypokaliemie) 

Belangrijke informatie: Lees aandachtig de instructies minstens 48u voordat het onderzoek 
plaatsvindt.

De voorbereiding heeft als doel het colon te reinigen zodat een zo goed mogelijk onderzoek kan worden uitgevoerd.
Het is heel belangrijk dat u stap voor stap de uitleg volgt zo niet kan het onderzoek onvoldoende geïnterpreteerd 
worden, is het nutteloos en moet men van vooraf aan opnieuw beginnen.

Het Dieet en de Laxativa

Het vloeibare dieet:
Fruitsap zonder pulp (appel, witte druiven, limonade), plat of bruisend water, vetarme bouillon (zonder groenten), 
koffie of thee (zonder melk), andere dranken zolang ze maar niet rood gekleurd zijn.

Lichte maaltijd:
Vetarme bouillon zonder groenten, kleine porties ontvette ham of kalkoenfilet, wit brood, beschuiten zonder boter, 
witte druivengelei, dranken (zie hierboven), geen groenten, geen fruit noch droog fruit, geen vetten, geen boter of 
kaas, geen varkensvlees, geen rundvlees, geen lamsvlees.
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Fleet phospho-soda:
Doe de flacon in een half glas fris water, drink het op en onmiddellijk daarna een tweede glas, van +/- 250 ml, drank 
naar keuze.
De fleet begint na 1 uur te werken.
Deze werking is voor iedereen een beetje anders maar blijf voor alle zekerheid in de buurt van een toilet.

Dulcolax comprimés:
Neem een groot glas water en slik de comprimés in zonder te kauwen of zonder ze op te lossen.
De comprimés beginnen pas hun uitwerking te hebben de volgende morgen.
Neem de laxativa zeker niet in binnen het uur volgend op de inname van antacida (medicatie tegen maagzweren of 
branderig gevoel van de maag) daar ze dan buikkrampen en branderigheid aan het rectum kunnen veroorzaken.

Dulcolax suppo’s:
Draai u op uw zijde en breng de suppo zo ver mogelijk in het rectum.
Wacht 15 min vooraleer naar het toilet te gaan zelfs wanneer u echt de drang daartoe heeft.
De suppo heeft 15 min tot 1 uur na inname nodig om in werking te treden.
(N.B.: is de suppo te mals, leg hem dan 1 à 2 min in de koelkast).

Aankoop in de Apotheek
• 1 FLEET PHOSPHO-SODA (45 ml, drinkbare oplossing)
• 1 doos DULCOLAX (comprimés)
• 1 doos DULCOLAX (suppo’s) 

Voorbereiding: Controlelijst

Zet telkens een kruisje bij elke stap die u gezet heeft zodat u geen stap vergeet.

Dag voor het onderzoek:

•      08. 00 uur:         Licht ontbijt
•      12. 00 uur:         Alleen vloeibaar dieet (zie tekst)
                                Drink minstens 250 ml vocht
•      13. 00 uur:         Drink minstens 250 ml vocht
•      14. 00 uur:         Drink minstens 250 ml vocht
•      15. 00 uur:         Drink minstens 250 ml vocht
•      16. 00 uur:         Drink de Fleet Phospho-soda
                                 Dadelijk daarna 250 ml vocht drinken
•      17. 00 uur:         Drink minstens 250 ml vocht
•      18. 00 uur:         Alleen  vloeibaar dieet (zie tekst)
•      19. 00 uur:         Drink minstens 250 ml vocht
•      20. 00 uur:         Drink minstens 250 ml vocht
•      21.00 uur:          Neem 4 comprimés Dulcolax in (zie tekst)

Tijdens deze voorbereiding mag u alle dranken nuttigen die u kan terugvinden in de lijst. U mag altijd meer drinken, 
zeker niet minder!

De dag van het onderzoek

Niet ontbijten en breng één uur voor uw vertrek de Dulcolax suppo in.
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Het onderzoek
Voor het onderzoek moet u uw kleding uitdoen en sieraden afdoen. U kunt uw onderbroek en een hemd of T-shirt 
aanhouden. In de kamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. De laborant prikt een infuus bij u in uw arm. Het 
infuus wordt gebruikt om de contrastvloeistof en/of buscopan toe te dienen en blijft zitten tot het eind van het 
onderzoek. Van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel en een vreemde smaak in de mond krijgen. Dit trekt 
tijdens het onderzoek weer weg.

Na het prikken van het infuus wordt anaal een buisje ingebracht. Hierlangs wordt de dikke darm gevuld met CO2. 
Krampen en een opgeblazen gevoel zijn mogelijk. Als er voldoende lucht in de darm zit, wordt de scan gemaakt.

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.

Tijdens het onderzoek moet u stil blijven liggen. U hoort de röntgenbuis omde tafel draaien, maar verder merkt u 
niets. De laborant controleert meteen na afloop of het onderzoek goed is gelukt. Als het onderzoek klaar is, komt de 
laborant weer binnen en haalt het infuus uit uw arm.Het onderzoek duurt 10 tot 20 minuten.

Nota: voor al de onderzoeken van het abdomen wordt u een afspraak gegeven 30 minuten voor de inplanning op CT.

Na het onderzoek

•  Direct na het onderzoek kunt u weer eten en drinken, krampen blijven evenwel mogelijk.
•  Heeft u contrastmiddel via een infuus gekregen, dan is het belangrijk om extra te drinken, zodat het contrastmiddel 

uw lichaam via de nieren kan verlaten. Probeer één liter extra te drinken. Als u van uw arts een vochtbeperking 
heeft gekregen, moet u dit voor het onderzoek met uw arts bespreken. In overleg met uw arts besluit u of u extra 
mag drinken.

Complicatie

Bij een klein aantal patiënten (minder dan 1 procent) kan de contrastvloeistof leiden tot een 
overgevoeligheidsreactie, zoals niezen of het ontstaan van (jeukende) huiduitslag. Meestal is er geen verdere 
behandeling nodig.
Deze reactie kan tot een paar dagen na het onderzoek optreden. Als uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, 
neemt u dan contact op met de afdeling Spoedgevallen.

Resultaten

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken tijdens een volgende afspraak.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen met de afdeling Medische beeldvorming. Deze is bereikbaar 
op tel. 012 39 78 22 en 012 39 78 25 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur. U kunt uw vragen ook 
rondom het onderzoek stellen.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de dienst Spoedgevallen van ons ziekenhuis,
tel. 012 39 68 21.


