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Voor meer info over de dienst radiologie 
www.azturnhout.be/radiologie 
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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over het onderzoek CT 
abdomen. U leest hierin meer over het onderzoek zelf en eventuele 
nazorg na dit onderzoek. Het is onmogelijk om in deze brochure alle 
details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig 
bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.  

Praktische informatie 

 Afspraak maken voor het onderzoek door uzelf of uw arts 
 014 40 61 50 – campus Sint-Elisabeth 
 014 44 44 50 – campus Sint-Jozef 
 

 U dient zich 20 min. voor uw afspraakuur aan te melden op de 
juiste campus. Eerst laat u zich inschrijven (loket inschrijvingen). 
U hebt hiervoor uw identiteitskaart nodig. 
 

 Nadien gaat u naar de eerste verdieping en geeft u uw aanvraag 
en inschrijvingsstickers af aan het secretariaat medische 
beeldvorming. 
U neemt plaats in de wachtzaal. Wanneer u aan de beurt bent, 
wordt u geroepen. 

 

 Vermeld het als u zwanger bent of borstvoeding geeft. 
 

 Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, gelieve dan zo snel 
mogelijk de dienst medische beeldvorming te verwittigen op één 
van bovenstaande nummers. 
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Omschrijving en doel van het onderzoek 

Een CT abdomen is een CT-onderzoek van de buik. 
 
Een CT-scan (scanner) werkt net zoals bij een klassieke radiografie met 
röntgenstralen. Bij een CT-onderzoek wordt u door een toestel 
geschoven. Dit is geen gesloten tunnel, het is een soort ring met een 
diameter van ongeveer 1 meter. Er is dus voldoende ruimte tussen het 
toestel en u.  
De beelden die worden gemaakt kunnen met behulp van een computer 
worden bewerkt. 
 
De CT-scan heeft het voordeel dat niet alleen de beenderen, maar ook 
de ‘weke weefsels’ (spieren, organen) in beeld kunnen gebracht worden. 

Voorbereiding op het onderzoek 

Indien u allergisch bent voor bepaalde producten of wanneer u bij een 
eerder onderzoek met jodiumhoudende contraststof een allergische 
reactie (bv. huiduitslag) hebt gehad, verzoeken wij u dit vooraf aan ons 
te melden. Zo kunnen er eventuele voorzorgsmaatregelen genomen 
worden. 
 
Er is verder geen voorbereiding nodig voor dit onderzoek.  

Verloop van het onderzoek 

De verpleegkundige vraagt of u allergisch bent.  
Vervolgens krijgt u een fles contraststof, die op 1,5 uur tijd leeg 
gedronken moet worden. Nadien wordt er in de voorbereidingsruimte 
een naaldje geplaatst in een ader van de arm. Bij het plaatsen van de 
naald in de arm voelt u een prik zoals bij een bloedname. 
 
Vervolgens neemt u plaats op de CT-tafel.  
 
Afhankelijk van de vraagstelling van de arts krijgt u nog contraststof 
ingespoten via de aars langs een dunne canule (buisje) in de dikke 
darm. Hiervan voelt u meestal niets. 
 
Dan begint het onderzoek zelf.  
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Tijdens het onderzoek wordt er dan een laatste keer contraststof 
ingespoten. Dit keer via het naaldje dat al in de arm geprikt is. De 
contraststof in de ader geeft een warmtegevoel over heel het lichaam. 
Dit gevoel verdwijnt na enkele minuten. 
 
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 
 
De kans op complicaties is zeer beperkt en komt zelden voor. 
De belangrijkste complicaties zijn: 

 allergische reactie 

 lokale problemen met het infuus 

 nierproblemen door de contraststof 

Verloop na het onderzoek 

Na het onderzoek kunt u direct naar het toilet en enkele minuten later 
wordt de naald uit de arm verwijderd. 

Tot slot 

De radioloog maakt een verslag en bezorgt het aan uw arts. Alleen hij of 
zij kan u de uitslag geven. 
 
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw arts of de verpleegkundigen van de dienst medische 
beeldvorming. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft 
gemaakt in het verloop en de nabehandeling van het onderzoek CT 
abdomen.  

Wie contacteren bij vragen of problemen?  

Dienst medische beeldvorming (radiologie) 
Campus Sint-Elisabeth   Campus Sint-Jozef 
Rubensstraat 166    Steenweg op Merksplas 44 
1e verdieping     1e verdieping 
 014 40 61 50       014 44 44 50 
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Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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Versie: 24/04/2014 

 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d16fd0f7-1a38-4ba0-998c-3c3f0b3c74ab
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=21a78fab-c058-4a55-8603-d602d29e37c4
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