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Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. 
 

Voorbereiding 
U mag drie uur voorafgaande aan het onderzoek niets meer eten 
en drinken. 
 

Suikerpatiënten/Diabetes 
Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Het is dus 
verstandig om iets te eten en te drinken mee te nemen. 
 

Het onderzoek 
Voor dit onderzoek moet u zich (gedeeltelijk) uitkleden: u kunt een 
T-shirt of hemd aanhouden. Een radiodiagnostisch laborant voert 
het onderzoek uit. De CT-scan ziet eruit als een grote kast met een 
ronde ringvormige opening, geen afgesloten tunnel. Bij het maken 
van de scan schuift u op de onderzoektafel door de ring. De 
laborant is tijdens het onderzoek achter een scherm en kan u door 
het raam zien. Via een intercom kunt u gewoon contact houden. 
Eerst wordt een overzichtsopname gemaakt. Aan de hand daarvan 
wordt een planning gemaakt voor volgende opnamen. Deze tonen 
een doorsnede van de lichaamsdelen die onderzocht moeten 

worden. Het is belangrijk dat u tijdens de opnamen stil blijft liggen. 
Soms vragen wij u de adem in te houden.  
 

Contrastvloeistof 
Meestal krijgt u tijdens het onderzoek een injectie met 
contrastvloeistof  toegediend in uw arm. Hierdoor krijgen wij 
nog meer informatie. De vloeistof veroorzaakt een korte tijd 
een warm gevoel.  

 

Belangrijk: medicijnen! 
24 uur voor een onderzoek met jodiumhoudend contrast is het 
noodzakelijk dat u stopt met de inname van NSAID (pijnstillers 
of ontstekingsremmers zoals Brufen, 
Voltaren, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac), en/of plastabletten 
(dit in overleg met uw behandelend arts). 
 



Ook de inname van Metformine moet worden gestaakt op de 

dag van het onderzoek en mag pas weer worden ingenomen 48 
uur na het onderzoek. 
Overige medicijnen kunt u innemen met een beetje water. 
 

Overgevoelig 
De contrastvloeistof die we gebruiken bevat jodium. Sommige 
mensen zijn overgevoelig voor jodium. Bent u overgevoelig voor 
jodium? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Vertel dit ook 
vóór aanvang van het onderzoek aan de radioloog en/of de 
laborant. 
Indien u een formulier heeft gehad om bloed te laten prikken, 

doe dit dan voorafgaand aan het onderzoek in verband met de 
(eventuele) contrasttoediening tijdens het onderzoek.  
 

Na het onderzoek 
Na het onderzoek kunt u weer gewoon eten en drinken zoals u 
gewend bent. Heeft u contrastvloeistof gekregen, dan is het 
raadzaam na afloop van het onderzoek veel te drinken; dit versnelt 
de uitscheiding van de contrastvloeistof. 
 

De uitslag 
De radioloog stuurt een verslag van het onderzoek naar uw 
behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt tijdens uw 
volgende afspraak. 
 

Vragen  
Het kan zijn dat u nog vragen hebt. U kunt telefonisch contact 
opnemen met de afdeling Radiologie. Maandag t/m vrijdag 
tussen 08.00 uur en 16.00 uur via 010 – 893 0000.  
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