CT-scan van de borstkas
Longgeneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

CT-scan van de borstkas
De CT-scan is een apparaat waarmee nagegaan wordt of er afwijkingen zijn in de
borstkas. Met deze techniek is het mogelijk foto’s te maken van dwarsdoorsneden
van het lichaam. Deze foto’s geven meer details dan gewone röntgenfoto’s.

De voorbereiding:

Er zijn geen speciale voorbereidingen. Uw medicijnen mag u gewoon in blijven
nemen.
Vertel uw arts als u allergisch bent voor contrastmiddelen. Het is ongewenst als dit
onderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap vanwege mogelijke schade
aan het ongeboren kind. Bestaat deze mogelijkheid, overleg dan met uw arts.

Het onderzoek:

De radioloog voert het onderzoek uit in samenwerking met een röntgenlaborant.
Zij bevinden zich tijdens het onderzoek achter een scherm. Via een raam kunnen
zij u zien. De laborant zal u vragen op de onderzoektafel plaats te nemen en zal
u helpen de juiste houding te bepalen. Daarna wordt de tafel op de juiste plaats
gebracht. Voor elke nieuwe dwarsdoorsnede van het lichaam schuift de tafel een
klein beetje op. Zo wordt telkens van een volgend plakje een foto gemaakt. Terwijl
u op de onderzoektafel ligt, kunt u het apparaat als een soort boog om u heen zien:
alleen uw borstkas ligt onder deze boog. Het is belangrijk dat u tijdens de opnames
uw adem inhoudt. Via een luidspreker zal de laborant u vertellen wanneer u moet
uitademen en wanneer u de adem moet inhouden.
In sommige gevallen is het nodig om wat contrastvloeistof via een ader in uw arm
te spuiten. Deze vloeistof dient om de bloedvaten en organen op de foto beter te
kunnen beoordelen. Van deze vloeistof kunt u het even warm krijgen, dat trekt snel
weer weg. Als u contrastvloeistof hebt gekregen is het raadzaam na afloop van het
onderzoek veel te drinken. Dit versnelt de uitscheiding van de contrastvloeistof.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Er zijn geen risico’s aan het onderzoek
verbonden.

Tot slot:

Deze brochure is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als
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aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te
lezen. Hebt u nog vragen over deze test, schrijft u ze dan op en neem contact op
met de röntgenafdeling, telefoon 0229-257630
Met algemene vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist, die ook de
uitslag van de test aan u zal meedelen en met u bespreken.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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