CT scan zonder
contrastvloeistof
enterografie

U bent door de arts naar de afdeling Radiologie verwezen om een CT-scan te
laten maken. Het onderzoek wordt door een of meerdere radiodiagnostisch
laboranten uitgevoerd. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich met uw
verzekerings- en legitimatiebewijs op de afdeling Radiologie.

Het onderzoek:

Het onderzoek dat u krijgt, wordt uitgevoerd met een CT-scanner. U ligt op een
onderzoektafel die door de opening van de CT-scanner schuift. Deze opening is een
ring en geen afgesloten tunnel. Wanneer u door de opening schuift worden dunne
dwarsdoorsnede foto’s van uw lichaam gemaakt, het is dan belangrijk om goed stil
te liggen. Hiermee krijgt de arts informatie over de vorm, ligging en de structuur van
uw organen en weefsels.Tijdens het onderzoek is de laborant in de ruimte naast de
CT-kamer. De laborant kan u zien door een raam en met u praten via een intercom.
Zo nodig zal de laborant u vragen om 5 tot 20 seconden de adem in te houden.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Zwangerschap

Het onderzoek wordt uitgevoerd met röntgenstraling. Dit kan schadelijk zijn voor
het ongeboren kind. Als u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker
weet, wilt u dit dan voor het onderzoek aan de laborant(e) melden?

Voorbereiding
Eten en drinken
Voor dit onderzoek is het nodig dat u 4 uur voor het onderzoek nuchter bent. Dit
houdt in niets meer eten (ook geen kauwgom), drinken en niet roken. U meldt zich 1
uur voor de afspraaktijd bij de balie van de radiologie. U krijgt van de CT-laboranten
1,2 liter contrastvloeistof te drinken, dit zorgt voor een goede afbeelding van de
dunne darm tijdens het onderzoek. Door het contrastvloeistof kan diarree en een
opgeblazen gevoel ontstaan.
U krijgt ook het medicijn Buscopan toegediend om de darmen te ontspannen. Dit
medicijn mag niet worden toegediend als u een verhoogde oogboldruk (Glaucoom)
heeft. Is dit wel het geval, meldt u dit dan voor het onderzoek. Een bijwerking van
Buscopan kan zijn dat u wazig ziet, dit duurt hooguit 30 minuten.

2

In het gebied dat gescand wordt, mag zich geen metaal bevinden aangezien dit
storing geeft op het beeld. Wij raden u daarom aan om geen sieraden te dragen en
hiermee rekening te houden met uw kleding keuze.
Heeft u een insulinepomp en/of bloedglucose sensor? Houdt er rekening mee dat
deze voorafgaand aan het onderzoek verwijderd moet worden.

Nazorg

Na het onderzoek hoeft u nergens rekening mee te houden.

Op tijd aanwezig:

Wij werken op afspraak en verzoeken u op tijd aanwezig te zijn. Helaas kan het zijn
dat u bij een te late aankomst een nieuwe afspraak moet maken om vertragingen
voor alle volgende patiënten te voorkomen.

Uitslag:

De radioloog beoordeelt de foto’s en stuurt de uitslag door naar uw huisarts of
specialist.

Contact:

Heeft u voor, tijdens of na het onderzoek vragen, stelt u ze dan gerust
Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig doorgeven?
Op werkdagen zijn wij te bereiken van 08:00 tot 17:00
Hoorn: T 0229-257373
Hoorn en Purmerend: E Radiologie@dijklander.nl
Purmerend: T 0299-457535
Enkhuizen: T 0228-312345
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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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