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CT Abdomen

Verloop van het onderzoek

Nazorg

Deze folder geeft u meer informatie over het verloop van een CT-scan van de buik (abdomen), het
onderzoek waarvoor uw behandelend arts u heeft
doorverwezen naar de dienst radiologie. Hebt u na
het lezen nog vragen, aarzel dan niet deze te stellen
aan de arts of verpleegkundige.

•

Er wordt aangeraden na het onderzoek voldoende
water te drinken, zodat de constraststoffen sneller
uit uw lichaam verdwijnen.

Wat is een CT-scan?
CT staat voor computertomografie. Met gebruik van
röntgenstralen worden dunne dwarsdoorsneden
gemaakt van het te onderzoeken lichaamsdeel (hier
de buik), waarbij de vorm, de structuur en de ligging van alle inwendige organen en weefsels wordt
weergegeven.

•

•

Aandachtspunten
Om de CT-scan in zo optimaal mogelijke omstandigheden te nemen, moet u volgende punten zo
goed mogelijk opvolgen:
•

U maakt een afspraak met de dienst radiologie
en brengt de dag van het onderzoek uw voorschrift mee.

•

U moet 4 uur nuchter zijn voor het onderzoek,
d.w.z. 4 uur niet eten, drinken of roken. Medicatie
mag u wel met een weinig water innemen.

Indien de radioloog het nodig acht, kan het zijn
dat u water met contraststof te drinken krijgt.
Meestal gaat het om 3 bekers die u in 15 minuten moet opdrinken. Na ongeveer 1 à 1,5 uur
wordt het onderzoek uitgevoerd (dan is de kleurstof voldoende verspreid in het lichaam). Na het
drinken van de bekers mag u nog gebruik maken
van het toilet. Daarna niet meer, want voor het
onderzoek heeft u een volle blaas nodig.
Vlak voor het onderzoek wordt u gevraagd om
rok of broek uit te doen, evenals alle kledingstukken met metaal (bijv. bh) en eventuele sieraden/
piercings ter hoogte van de buik.
Indien contraststof in de aders aangewezen is,
zal de verpleegkundige een katheter plaatsen.
Deze kleurstof kleurt de lever, nieren, blaas
en bloedvaten, waardoor deze beter zichtbaar
worden op de afbeelding. Bij het inspuiten van
deze contrastvloeistof kan u een warmtegevoel
over uw hele lichaam en een vieze smaak in de
mond krijgen. Dit is normaal. Deze verschijnselen verdwijnen na een paar minuten.

•

Eventueel zal er ook nog contrastmiddel in de
darm worden ingebracht via een dun buisje in de
anus. Dit kleurt de darm en heeft geen laxerende
werking.

•

Als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium,
bepaalde voedingsmiddelen of geneesmiddelen, breng ons dan hiervan op voorhand op de
hoogte!

U wordt dan verzocht op uw rug plaats te nemen
op de scantafel met uw voeten in de richting van
de machine en uw armen boven het hoofd.

•

•

Ook indien u zwanger bent of kunt zijn, moet u
ons hiervan verwittigen.

Het is belangrijk zo stil mogelijk te liggen en de
ademhalingsinstructies zo goed mogelijk op te
volgen om zo tot scherpe beelden te komen.

•

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 5 minuten.

•

Meld steeds nierproblemen (slechte nierfunctie).

•

De radioloog zal de beelden bekijken en interpreteren. De beelden en het verslag van de
radioloog worden bezorgd aan uw behandelend
geneesheer.

Tot slot
Via onze spoedafdeling kunnen altijd patiënten
opgenomen worden waarbij dringende onderzoeken nodig zijn. Daardoor kan er vertraging in
het programma optreden. We vragen hiervoor uw
begrip.
Deze informatie gaat over een standaard CT
abdomen, variaties zijn steeds mogelijk.
Indien u nog vragen heeft of wanneer u verhinderd
bent voor uw afspraak, gelieve ons dan te
verwittigen op het telefoonnummer 014 24 64 10.

