Radiologie

Patiënteninformatie

Uw voorbereiding op een CT-scan
U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een CT-scan bij ons krijgt. In deze informatie kunt
u lezen hoe u zich hierop moet voorbereiden.
De voorbereiding op een CT-scan
Een CT van hoofd, hals, longen of aorta
Wij verzoeken u twee uur voor het onderzoek nuchter te blijven in verband met het (eventueel)
inspuiten van contrastvloeistof in een ader van uw arm. Medicijnen mag u gewoon innemen,
eventueel met een beetje water.
Een CT-IVP
Wij verzoeken u twee uur voor het onderzoek nuchter te blijven in verband met het inspuiten van
contrastvloeistof in een ader van uw arm. Medicijnen mag u gewoon innemen, eventueel met een
beetje water. Vlak voor het onderzoek, op de afdeling radiologie, krijgt u 400 cc water te drinken.
Een CT van wervels, botten of bijholten
Geen speciale voorbereiding nodig.
Een CT-enteroclyse (CT-Sellink)
Wij verzoeken u twee uur voor het onderzoek nuchter te blijven in verband met het inspuiten van
contrastvloeistof in een ader van uw arm. U moet vijf kwartier voor de aanvang van het onderzoek
aanwezig zijn om 1,5 liter vloeistof te drinken om de darmen te vullen.
Een CT-punctie/-biopsie of drainage
Soms is het nodig om met behulp van de CT-scan wat weefsel weg te halen voor onderzoek. Uw
arts vraagt ons dan om een CT-geleide punctie of biopsie uit te voeren. Voor deze behandeling zult
u via de dagbehandeling opgenomen zijn in ons ziekenhuis. Wij verdoven plaatselijk de
punctieplaats. Na de ingreep moet u nog twee uur in bed blijven om er zeker van te zijn dat het
gebied waarin geprikt is weer voldoende hersteld is. Voor dit onderzoek is meestal geen
voorbereiding nodig.
Een CT van de organen in de buik
Wanneer wij een CT-scan van de organen in uw buik maken, krijgt u tijdens het onderzoek
contrastvloeistof ingespoten via een ader van uw arm. De dag voor het onderzoek moet u beginnen
met het drinken van een verdunde contrastvloeistof. Het flesje met contrastvloeistof Telebrix Gastro
krijgt u van tevoren bij de balie van de afdeling radiologie. Dit flesje moet u met 1 liter water
vermengen en drinken, eventueel met wat limonadesiroop voor de smaak.
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Houdt u zich bij het drinken aan de volgende voorschriften:
•


•

•

Als het onderzoek ’s morgens plaatsvindt, drinkt u de dag daarvoor de contrastvloeistof:
-

om 9.00 uur 200 cc;

-

om 13.00 uur 200 cc;

-

om 21.00 uur 200 cc.

U houdt 400 cc over voor de volgende dag.
Als het onderzoek ’s middags plaatsvindt, drinkt u de dag daarvoor:
-

om 13.00 uur 200cc;

-

om 21.00 uur 200 cc;

-

en op de dag van het onderzoek om 9.00 uur 200cc.

Op de dag van de CT-scan moet u twee uur voor het onderzoek nuchter blijven. Voor die tijd
mag u een licht ontbijt gebruiken. De resterende 400 cc contrastvloeistof drinkt u 1,5 uur
voor het onderzoek op.

•

Medicijnen mag u gewoon innemen, eventueel met een beetje water.

Vlak voor het onderzoek krijgt u op de afdeling radiologie nog wat contrastvloeistof te drinken.
Meldt u zich daarom een kwartier voor de afgesproken tijd.
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