Patiëntenbrochure

Belangrijk

Contacteer ons



051.33.40.81





Als u zwanger bent, of denkt te zijn, geef
dat dan vóór het onderzoek door.
Informeer ons indien u overgevoelig
bent aan bepaalde genees- of contrastmiddelen.
Als u verhinderd bent, dient u ons dat zo
spoedig mogelijk te laten weten.

medbeeld@sjki.be
Locatie
Straat 47
Openingsuren
Maandag – donderdag :

Tot slot

7.45 u - 12.30 u & 13.30 u - 19 u.

Meent u vooraf nog onvoldoende geïnformeerd te zijn of ondervindt u na de procedure
aanhoudende klachten, dan neemt u best
contact met de radioloog via ons secretariaat
op het nummer 051/33.40.81 of met uw behandelend geneesheer of huisarts.

vrijdag :

CT CARDIO

7.45 u - 12.30 u & 13.30 u - 18 u.
Zaterdag:
8 - 12 u

Wij wensen u een behouden thuiskomst.

Uw gezondheid

Dienst radiologie.

Onze grootste zorg
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Procedure

Geachte patiënt,
Deze folder informeert u over het verloop en
de gevolgen van het onderzoek dat door uw
behandelende arts voorgeschreven is. De dag
van het onderzoek brengt u uw aanvraagbriefje mee naar de dienst radiologie. Voorzie
ruim 1 uur voor deze afspraak.
Voorbereiding
12u voor het onderzoek mag u geen cafeïnehoudende dranken nuttigen. U mag niet roken, niet
drinken en niet eten vanaf 4 uur voor het onderzoek.
Mogelijks moet u van uw cardioloog 1,5 uur voor
het onderzoek medicatie innemen die het hartritme tijdelijk verlaagd.
U wordt 30 minuten voor aanvang van het onderzoek verwacht aanwezig te zijn, zodat uw hartritme kan gecontroleerd worden. We bevragen ondertussen ook uw lengte en gewicht.

Samenwerken

U wordt gevraagd het bovenlichaam vrij te maken zodat ECG klevers kunnen aangebracht
worden. De verpleegkundige plaatst een infuus voor contrasttoediening tijdens het onderzoek en informeert u over de ademhalingsinstructies.

Tijdens het onderzoek schuift de onderzoekstafel een aantal keer door het CT toestel. U
blijft stil liggen en volgt de ademhalingsinstructies goed op. U wordt verwittigd wanneer
de contraststof wordt toegediend waarvan u
mogelijks kortstondig een warme gloed ervaart.
Het onderzoek duurt maximaal 15 minuten.

Het resultaat
Het resultaat wordt u later meegedeeld door
uw cardioloog of huisarts. Dit krijgt u niet te
horen onmiddellijk na afloop van het onderzoek omdat de radioloog een aantal belangrijke tijdrovende berekeningen moet doen alvorens het verslag te kunnen maken.

Kostprijs
De factuur van dit onderzoek wordt u later
toegestuurd. De CT scan wordt deels terugbetaald via de mutualiteit. Het restbedrag bedraagt ongeveer 30 euro. Daarbovenop komt
de kostprijs van de contraststof en de kostprijs
van de medicatie die u mogelijks heeft moeten
innemen op vraag van uw cardioloog.

Nazorg
Na de procedure wordt het infuus verwijderd
en mag u zich aankleden. U wordt verzocht
nog even in het ziekenhuis te blijven om adequaat te kunnen reageren mocht zich een
zelfdzame allergische contrastreactie voordoen. Een extravasatie (= contraststof naast
het bloedvat) is ook nooit helemaal uit te sluiten, ondanks de nodige voorzorgen.

Informatie

Toegankelijke zorg

Kwaliteitsvolle en veilige zorg

