Afspraak

Contact

Uw afspraak is op . . . . . . . . / .. . . . . . . / . . . . . . . .

Secretariaat radiologie:
056/ 62 33 55

om ........ : . . . . . . . . uur
Bent u verhinderd? Bel de afdeling radiologie voor een
nieuwe afspraak, zo kan een andere patiënt in uw plaats
worden geholpen.

Telefoonnummer onthaal:
056/ 62 31 11

Infobrochure

RADIOLOGIE

Telefoon: 056/ 62 33 55
Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 8u tot 19u
Zaterdag van 9u tot 12u

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kan U steeds terecht
op het secretariaat van de Dienst Radiologie.
Telefoon: 056/ 62 33 55
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CT Scan
van de hals

In dit ziekenhuis beschikken wij over een
ct–scanner van de allernieuwste generatie.
dit toestel is uiterst snel en maakt opnames met een zeer lage stralingsdosis.

Wat?
CT is de afkorting van Computer Tomografie. Een CT is
een röntgenonderzoek waarbij het lichaam in dunne
schijfjes (dwarsdoorsneden) wordt afgebeeld. De verkregen beelden worden beoordeeld door de radioloog.
Bij dit onderzoek wordt de hals gescand vanaf de schedelbasis tot aan de bovenrand van de borstkas.

Verloop van een onderzoek
U wordt geïnstalleerd op de CT onderzoekstafel. Aan
het hoofduiteinde bevindt zich een buis met een ronde
opening.
De tafel waarop u ligt, zal doorheen deze buis schuiven
om beelden van de hals te maken.
De verpleegkundige zal u steeds uitleggen wat er gaat
gebeuren (zo kan u een kort warmtegevoel krijgen
tijdens de toediening van contraststof.)
Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u niet
beweegt en de gegeven instructies opvolgt.

Neveneffecten/mogelijke
verwikkelingen
• Tijdens het inspuiten van de contraststof kunt u een
		warmtegevoel krijgen.
•
		
		
		
		

In zeer zeldzame gevallen kan door de toediening
van contrast een allergische reactie worden veroorzaakt (u wordt hiervoor tijdens het 		
onderzoek continu in het oog gehouden en indien
nodig direct behandeld).

• Tijdens de injectie van de kleurstof kan er soms wat
		 lekkage van de kleurstof optreden: deze lekkage zal,
		 indien nodig, onmiddellijk worden behandeld.

Het scannen van de hals zelf duurt +/- 8 sec.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek wordt vaak een contraststof
geïnjecteerd..
Dit contrastmiddel wordt toegediend via een katheter in
de arm. U moet dan minstens 4 uur voor het onderzoek
nuchter zijn.
Indien U allergisch zou zijn, moet u dit aan de behandelende arts of aan de verpleegkundige voor het onderzoek melden.
Een eventuele zwangerschap of nierproblemen moeten
ook steeds voor het onderzoek worden gemeld!

Tijdens het scannen wordt u gevraagd te stoppen met
ademen.

Resultaat
De beelden van het onderzoek worden door de radioloog
verwerkt en nagekeken.
Het resultaat van het onderzoek wordt naar uw aanvragende arts gestuurd, die de resultaten dan met u zal
bespreken.

