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Inleiding 
U krijgt een onderzoek met een computertomograaf, ofwel een 
CT-scan. Dit röntgenapparaat maakt dunne dwarsdoorsnede 
foto's van uw lichaam. Hierdoor krijgen we informatie over uw 
kransslagaders, de bloedvaten die uw hart van bloed voorzien. 
 

Voorbereiding 
 Als u medicijnen gebruikt, dan kunt u deze zoals gebruikelijk 

innemen. Een uitzondering hierop vormt Metformine, deze 
dient u op de dag van het onderzoek te staken. 48 uur na 
het onderzoek kunt u weer Metformine innemen. Dit geldt als 
er intraveneus via de arm contrast wordt gegeven. 

Informeert u na afloop bij de laborant bij twijfel. 
 Als u overgevoelig bent voor jodium, meldt u dit dan bij uw 

arts. 
 Als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, neem dan vooraf 

contact met ons op. 
 Ter voorbereiding op het onderzoek kan de cardioloog 

medicijnen voorschrijven om uw hartslag naar maximaal 
60 slagen per minuut te brengen. 

 Vermijd cafeïnehoudende dranken (zoals koffie) op de 
dag van het onderzoek. 

 Laat uw sierraden thuis. 
 

Voor het onderzoek 
 U dient drie uur voorafgaand aan het onderzoek nuchter te 

zijn. U mag in deze drie uur niets eten of drinken. 
 U wordt anderhalf uur voorafgaand aan het onderzoek 

opgenomen op de afdeling Dagopname. 
 Uw hartslag wordt gecontroleerd, deze dient 60 of lager te 

zijn*. Dit kan bereikt worden door de medicijnen die de 
cardioloog u voorschrijft. 

 U krijgt een infuus in uw arm, deze wordt gebruikt om 
medicijnen en/of contrast toe te dienen. 

 U kunt uw ondergoed (met hemd of t-shirt) aanhouden 
(geen bh). 

 U wordt per bed, brancard of rolstoel vervoert naar de 
afdeling Radiologie. 

 
 



Het onderzoek 
In de CT-kamer wordt u aangesloten aan het ECG-apparaat. De 
CT-scanner maakt opnamen, mede op geleiding van uw 
hartslag. 
De laborant schuift u door de opening van de CT-scanner tot de 
plaats die moet worden onderzocht. De opening is een ring en 
géén afgesloten tunnel. Het is belangrijk dat u tijdens het 
onderzoek goed stil ligt. Terwijl u door de ring schuift worden er 
foto's gemaakt. Deze foto's geven een indruk van de 
hoeveelheid kalk in de slagaders. 
De radioloog beoordeelt deze foto's. 
Eventueel krijgt u via het infuus in de arm contrastmiddel 

ingespoten worden. Hierdoor worden de kransslagaders 
zichtbaar. Dit kan een warm gevoel geven, dat snel weer 
verdwijnt. 
Het onderzoek duurt zo'n 30 minuten. 
 

Na het onderzoek 
Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de afdeling 
Dagopname. De verpleegkundige verwijdert het infuusnaaldje 
uit uw arm. De verpleegkundige controleert uw bloeddruk en 
hartslag. Als dit in orde is, mag u nu naar huis. 
Indien er bij het onderzoek contrastmiddel is gegeven, 

raden we u aan veel te drinken. U plast het contrastmiddel 
dan snel weer uit. 
 

De uitslag 
U krijgt de uitslag niet direct te horen, hiervoor heeft u een 
afspraak met de cardioloog. 
 
* voor het onderzoek is het essentieel dat uw hartslag niet 
boven de 60 slagen per minuut is. Hiervoor krijgt u medicijnen. 
Deze medicijnen kunnen op een andere afdeling 
(hartbewaking) toegediend worden. Als uw hartslag te hoog 

blijft, is het onderzoek niet goed uit te voeren en gaat het 
onderzoek niet door. 
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