Contact
Secretariaat dienst radiologie
Campus Brugsesteenweg
t 051 23 61 50

Betaling
Na het onderzoek kan u onmiddellijk de dienst verlaten. De rekening krijgt u later opgestuurd met de post.

Aanwezigheidsattest
Indien u dit wenst kan u op ons secretariaat een attest
bekomen voor werk, verzekering,…

Onvoorziene omstandigheden
Wij doen ons uiterste best om u op het uur van uw
afspraak te onderzoeken. Wij hopen evenwel op uw
begrip bij vertragingen door onvoorziene omstandigheden zoals spoedgevallen of technische defecten.
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Campus Menen
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Beste patiënt

Moet u nuchter zijn?

Welkom op de dienst radiologie van AZ Delta.

Voor een onderzoek van gewrichten, sinussen, wervelzuil of ledematen dient u in principe niet nuchter te
zijn, tenzij uw arts dit anders vermeldt.

U bent hier voor een CT-scan.
Dit toestel gebruikt, net zoals een klassiek RX-toestel,
röntgenstralen om doorsnedes te maken door het
lichaam. Onze CT-toestellen op de verschillende campussen kunnen op korte tijd een groot volume van het
lichaam in beeld brengen. Voor sommige onderzoeken
is het noodzakelijk dat we contrastproduct toedienen.

Voor onderzoeken van de buik, de hersenen, de hals,
de longen, het hart of de bloedvaten moet u vier uur
nuchter zijn; dus niets gegeten of gedronken hebben in
de vier uur voorafgaand aan het onderzoek, tenzij uw
arts dit uitdrukkelijk anders vermeldt.

Wat wordt van u verwacht?

Het onderzoek

•U dient tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak en u
hebt uw identiteitskaart mee.

Voor het onderzoek kan onze verpleegkundige u in
uw kleedkamer vragen om alle metalen voorwerpen
(sieraden, bril, kledij met knopen of een ritssluiting,
eventueel kunstgebit) te verwijderen om storing van de
beeldkwaliteit te vermijden. U kan dit alles, samen met
uw kledij, veilig achterlaten in de kleedcabine.

•U hebt een voorschrift mee van uw aanvragend arts.
•U meldt duidelijk voor het begin van het onderzoek
aan de verpleegkundige of u zwanger bent en u meldt
eventuele allergieën aan contrastproducten of jodium.
•U brengt vroegere CT- of MR- onderzoeken mee gemaakt in een ander centrum of ziekenhuis.

Sommige onderzoeken vereisen het gebruik van een
contrastproduct. Afhankelijk van de aard en de indicatie van het onderzoek, wordt dit product ingespoten in
de bloedbaan, of neemt u die in via de mond of wordt
het product ingebracht via de endeldarm of rechtstreeks geïnjecteerd in een gewricht.
De verpleegkundige zal u indien nodig bij aanvang van
het onderzoek vragen of u allergisch bent aan contrastproducten.

In de onderzoeksruimte zal men u vragen om plaats
te nemen op de tafel van het CT-toestel. De CT-scan
heeft een brede opening, waar u tijdens het onderzoek
gedeeltelijk zal doorschuiven. Onze verpleegkundige
zorgt ervoor dat hij of zij u steeds kan zien en u kunt via
de microfoon met elkaar spreken.
Bij het toedienen van de contractvloeistof via de bloedbaan is het mogelijk dat u een warmtegevoel ervaart en
een vreemde smaak in uw mond heeft. Dit is normaal.
In zeldzame gevallen kan het contrastproduct naast de
ader lopen – uiteraard wordt alles in het werk gesteld
om dit te vermijden.
De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 10
minuten. De effectieve scantijd is veel korter.

Het verslag
Na het onderzoek bewerkt en reconstrueert de verpleegkundige of de radioloog de beelden met de computer. Daarna bekijkt de radioloog het onderzoek en
stelt een verslag op voor de behandelende arts. Dit
verslag wordt hetzij elektronisch, hetzij via de post,
overgemaakt aan uw arts.

