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Contactgegevens 
 

Wenst u nog meer informatie, neem dan 
contact met ons op: 
secretariaat medische beeldvorming 
052 25 26 95 
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1. Wat is een CT-scan? 
 

Een Computer Tomografie scanner is een apparaat 
voor medische beeldvorming. Het maakt als het 
ware ‘doorsneden’ van het te onderzoeken 
lichaamsdeel. De doorsneden worden door de 
computer samengesteld tot beelden.  
Deze beelden worden nadien door de radioloog 
bekeken en hij/zij maakt hierover een verslag voor 
de verwijzende arts. 
 
 

2. Voorbereiding thuis en in het ziekenhuis 
 

Voor deze CT-scan is het nodig dat u nuchter blijft. 
Dit wil zeggen dat u minstens 4 uur vóór het 
onderzoek niet mag eten of drinken. 
 
Hebt u een allergie, meld dit dan, liefst meteen al 
bij het maken van de afspraak.  
Meld het zéker ook in het ziekenhuis aan de 
verpleegkundige die u verder helpt, ook indien u 
niet helemaal zeker bent of u wel of niet allergisch 
bent.  
 
Houd u steeds aan het uur van de afspraak.  
Voor deze CT-scan is het nodig dat u 30 minuten 
vóór het onderzoek aanwezig bent.  
 
Het kan zijn dat u vóór het onderzoek enkele 
bekers water met of zonder contraststof moet 
drinken. Dit is om de maag en darmen op te vullen 
en eventueel aan te kleuren. 
Of deze voorbereiding voor u nodig is, hangt af van 
welke informatie de aanvragende arts met de CT-
scan wil verkrijgen.  

 
Op het uur van de afspraak zal u gevraagd worden 
binnen te gaan in een kleedhokje. Daar kunt u al uw 
kledij uittrekken en een ziekenhuisschort 
aantrekken. 
 
U krijgt een infuus (via een ader van de arm) om de 
contraststof tijdens dit onderzoek in te spuiten.  
 
Het kan zijn dat u een lavement krijgt toegediend, dit 
om het onderste deel van de dikke darm te vullen. 
Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk van dit 
lavement ophoudt om betere visualisatie van de 
darmen te verkrijgen. Lukt dit niet, verwittig dan de 
verpleegkundige. 
De rectale sonde waarmee het lavement wordt 
toegediend blijft gedurende het onderzoek ter 
plaatse. 
 
 

3. Het scannen zelf 
 

Alvorens te starten, wordt de infuuspomp 
aangeschakeld. Daarna worden uw armen boven uw 
hoofd gelegd en wordt uw lichaam in de scanner 
geschoven. Uw hoofd blijft steeds buiten de scanner.  
 
De verpleegkundige zal u verwittigen wanneer de  
contraststof ingespoten wordt in de ader.  
Dit kan raar aanvoelen; u krijgt het warm, heeft het 
gevoel dat u moet plassen of u heeft last van een 
rare smaak in de mond.  
Al deze mogelijke gewaarwordingen zijn normaal en 
van korte duur. 
 
Tijdens de opnames zullen we u regelmatig vragen in 
te ademen en even de adem in te houden (dus niet 
uit te blazen). Na het nemen van elke foto mag u 
gewoon verder ademen; we zullen u dit ook zeggen.   
 

 
 

4. Na het onderzoek  
 

De rectale sonde wordt verwijderd.   
De verpleegkundige zal u van de tafel helpen. 
U mag naar het toilet gaan en u mag zich weer 
aankleden. 
 
Na 15 minuten wordt het infuus verwijderd om 
eventuele allergische reacties snel te behandelen. 
Druk nog enkele minuten goed na op de 
insteekplaats van het infuus. 
 
We raden u aan om nog minstens een kwartier in 
het ziekenhuis te blijven, zodat we eventuele 
laattijdige reacties kunnen behandelen. 
Wanneer alles in orde is, mag u naar huis gaan.  
 
Na het onderzoek mag u terug eten en drinken. 
Door veel water te drinken, zal de contraststof 
sneller het lichaam verlaten. 
 
 

Wanneer u, eenmaal terug thuis, als gevolg van 
het onderzoek problemen ervaart of wanneer u 
extra vragen heeft, richt u zich best tot uw 
huisarts of de huisarts van wacht.  
Indien nodig zal hij/zij u doorverwijzen. 

 


