Informatie

CT-onderzoek van de
dunne darm
Inleiding
Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie
voor een CT-scan. De CT-scanner is een geavanceerd röntgenapparaat. CT staat
voor Computer Tomografie. Hiermee worden dunne dwarsdoorsneden van het
lichaam gemaakt. Deze afbeeldingen geven vorm, structuur en ligging van alle
organen en weefsels weer. In deze folder vindt u algemene informatie over het
CT-onderzoek. Het is belangrijk u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie
anders kan zijn dan hier beschreven staat.
Aandachtspunten
Wilt u tenminste 3 dagen voor het onderzoek contact met ons opnemen als u:
● onder behandeling bent bij een specialist vanwege het slecht functioneren
van uw nieren.
● overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen,
geneesmiddelen of jodium.
● zwanger bent of dit vermoedt.
De afdeling Radiologie is bereikbaar via telefoonnummer 0492 – 59 56 04.
In verband met de hygiëne vragen wij u om op de dag van het onderzoek thuis
een bad te nemen of te douchen. U mag een hemdje of T-shirt met korte
mouwen, zonder metaal en/of opdruk, aanhouden tijdens het CT-onderzoek.
Voorbereiding thuis
Om een goede scan van uw buik te kunnen maken, is het belangrijk dat u op
de dag voor het onderzoek geen slaaptabletten, pijnstillers of rustgevende
tabletten inneemt.
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Dag van het onderzoek
Belangrijk
U moet 5 uur voor aanvang van het onderzoek nuchter blijven. Dit betekent dat u niets mag
eten en drinken. Ook mag u niet roken.
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling Radiologie op de tweede
etage. De baliemedewerkster verwijst u door naar de wachtkamer van de CT-scan. Hier krijgt u nog een beker
(ongeveer 1 liter) te drinken wat u in ongeveer een uur op moet drinken. U kunt hier een vol gevoel van
krijgen.
Onderzoek
Via een infuus in de arm wordt een medicijn dat de darmbewegingen tijdelijk vermindert en een
contrastvloeistof toegediend. De contrastvloeistof kleurt onder andere de bloedvaten en de darmwand aan,
waardoor deze zichtbaar worden op de beelden. Deze contrastvloeistof kunt u even een warm gevoel door
het hele lichaam krijgen. Dit verdwijnt weer na een paar minuten.
De CT-scan is een groot en vierkant apparaat, met in het midden
een ronde opening, waardoor een smalle tafel schuift.
U ligt op deze tafel op uw rug, met de armen boven het hoofd.
De CT-laborant(e) geeft u ademhalingsinstructies. Het is
belangrijk dat u goed stil ligt en de instructies opvolgt. U ligt
alleen in de onderzoekskamer. De CT-laborant(e) bedient de
apparatuur vanuit een andere ruimte. Hij/zij ziet u door een raam
en communiceert met u via een intercom.

Duur van het onderzoek
Het totale onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Aangezien de CT-scan ook wordt gebruikt voor
spoedgevallen kan het voorkomen dat u moet wachten.
Nazorg
Wij raden u aan om na het onderzoek enkele glazen water te drinken. De contrastvloeistof verdwijnt dan
sneller uit het lichaam. Mogelijk heeft u na het onderzoek enkele dagen last van dunne ontlasting, dit gaat
weer over.
Door het toegediende medicijn dat darmbewegingen tijdelijk vermindert, kan u wat onscherp (wazig) ziet.
Dit trekt binnen een uur weer weg. Wij raden u aan om vervoer te regelen en niet zelf aan het verkeer deel
te nemen.
Uitslag van het onderzoek
Een radioloog beoordeelt de CT-scan en brengt verslag uit aan de aanvragende arts. Uw behandelend arts
bespreekt met u de uitslag van de CT-scan.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de afdeling Radiologie,
telefoonnummer 0492 – 59 56 04.

Telefoonnummers en adressen

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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