
 
 

 
 

 
 

 

CT-onderzoek van het hart 

 

Aanmelden 

De hoofdingang van het Laurentius Ziekenhuis bereikt u via de Oranjelaan. U meldt zich bij binnenkomst in 
het ziekenhuis aan bij een van de aanmeldzuilen. 
 
CT-onderzoek 

U heeft met uw specialist afgesproken binnenkort een CT-scan van het hart te laten maken. In deze folder 
informeren wij u over dit onderzoek en geven wij u extra informatie over jodiumhoudende contrastmiddelen 
die bij dit onderzoek gebruikt worden. Het is van belang dat u de informatie over het CT-onderzoek goed 
doorleest voordat het onderzoek plaatsvindt.   
 
Wat is een CT-onderzoek? 

Een CT scanner is een apparaat waarmee röntgenbeelden gemaakt worden. U ligt tijdens het onderzoek op 
een onderzoekstafel die langzaam door een ring schuift. Die ring is ongeveer 70 cm breed en daarin bevindt 
zich een röntgenbuis waarmee de foto’s worden gemaakt. Dit maakt enig lawaai. 
De CT-laborant maakt de scan vanuit de bedieningsruimte naast de onderzoekskamer.  
Bij een CT-scan van het hart worden de kransslagaders in beeld gebracht.  
 

 

 

De CT wordt ook gebruikt voor spoedonderzoeken. Hierdoor kan vertraging in het programma ontstaan, 
zodat u later aan de beurt bent dan de afgesproken tijd. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 
Voorbereiding thuis 

Voor het onderzoek is het van belang dat uw hartslag gelijk of lager is dan 60 slagen per minuut. 
Gebruikt u daarom geen: 
 Viagra 24 uur voor het onderzoek; 
 Alcohol 24 uur voor het onderzoek; 
 Hartslagverhogende middelen op de dag van het onderzoek: koffie, thee, cola en energiedranken; 
 Bodylotion, i.v.m. het contact van de ecg-plakkers op de huid. 
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Ook vragen we u de dag voor het onderzoek geen zware lichamelijke inspanning te doen en niet met de 
fiets naar het ziekenhuis te komen. 
 
Sommige mensen moeten voor het onderzoek een extra medicijn slikken (bètablokker). Indien dit bij u nodig 
is, heeft u uitleg en een recept van uw cardioloog gekregen. 
 
Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, bespreek dit dan met uw behandelend arts. 
 

U dient de dag vóór en de dag van het onderzoek 1½ tot 2 liter 
water te drinken, tenzij u een vochtbeperking heeft. 
 

 
De dag van het onderzoek 

Wij verzoeken u 30 minuten vóór aanvang van het onderzoek in de wachtruimte bij de radiologie, route 0.13, 
wachtgebied 1, te zijn. 
Medicijnen mag u gewoon innemen met een glaasje water. 
 
Het onderzoek 

Voor het onderzoek wordt een infuusnaald ingebracht in uw arm. Via dit infuus wordt de contrastvloeistof 
toegediend en kan eventueel nog extra bètablokker gegeven worden indien de hartslag nog te snel is. Hier 
zult u over het algemeen niets van voelen. 
U krijgt ECG stickers op uw borstkas geplakt om uw hartslag te meten. Ook wordt de bloeddruk nog 
gemeten. 
Indien mogelijk krijgt u nog een medicijn, nitroglycerine, via een spray onder uw tong toegediend om de 
bloedvaten van het hart tijdelijk te verwijden. U kunt van dit medicijn korte tijd hoofdpijn krijgen of een beetje 
duizelig zijn. 
 
Het is belangrijk dat u tijdens de scan zo ontspannen en stil mogelijk blijft liggen. Aan het begin van het 
onderzoek wordt de de hoeveelheid kalk in de bloedvaten rondom het hart gemeten. Indien de hoeveelheid 
kalk boven een bepaalde grens is, dan gaat het verdere onderzoek niet door. De scan is dan namelijk niet 
betrouwbaar. 
 
Direct na het inspuiten van het contrastmiddel kunt u kort een warm gevoel krijgen over uw hele lichaam. 
Ook kunt u een vieze smaak in de mond krijgen en het gevoel dat u aan het plassen bent. Dit trekt allemaal 
snel weer weg en heeft niets te maken met een eventuele allergie voor het contrastmiddel. 
 
Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten. 
 
Na het onderzoek 

Na de scan vragen wij u om nog 15 minuten in de wachtkamer te gaan zitten.  
 
Sommige mensen voelen zich door de medicijnen duizelig na de scan. Daarom kunt u na het onderzoek 
beter niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel het vervoer en laat u door iemand begeleiden. 
 
De CT wordt ook gebruikt voor spoedonderzoeken. Hierdoor kan vertraging in het programma ontstaan, 
zodat u later aan de beurt bent dan de afgesproken tijd.Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
Uitslag van het onderzoek 

Uw behandelend arts informeert u over de uitslag. Heeft u hiervoor nog geen afspraak staan, dan kunt u 
contact opnemen met de betreffende poli. 
 
Te laat of verhinderd 

Bent u te laat op de afspraak, dan is het mogelijk dat u een nieuwe afspraak moet maken. 
Bent u ziek of verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) met de afdeling 
radiologie om een nieuwe afspraak te maken. Dit kan op werkdagen via telefoonnummer (0475) 38 22 58. 
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Planning afspraken 

We doen ons best om op tijd te werken. Toch kan het helaas voorkomen dat we moeten schuiven met een 
afspraak voor een onderzoek. Een enkele keer zelfs op de dag van het onderzoek. We brengen u zo snel 
mogelijk op de hoogte en maken meteen een nieuwe afspraak voor u. 
 
Vragen 

Heeft u vragen over het CT-onderzoek zelf, dan kunt u bellen met de Radiologie, tel. (0475) 38 29 02. 
Heeft u andere vragen neem dan contact op met uw arts, die het onderzoek heeft aangevraagd. 
 
 

 

 

 

EXTRA INFORMATIE 

Jodiumhoudende contrastmiddelen in bloedvat 

U krijgt binnenkort een onderzoek bij de afdeling radiologie waar een jodiumhoudende contrastmiddel wordt 
gebruikt. Dit contrastmiddel wordt in een bloedvat ingespoten.  
Onderzoeken waarbij jodiumhoudende contrastmiddelen worden ingespoten zijn onder andere CT-scan, 
angiografie (bloedvatonderzoek van slagaders, hart  of kransslagaders), PET-CT of een behandeling van de 
bloedvaten (bijvoorbeeld dotteren). 
In deze informatie leest u over de effecten van jodiumhoudende contrastmiddelen op uw lichaam en 
eventuele maatregelen of voorbereiding op het onderzoek. 
 
Algemene veiligheid 

Moderne jodiumhoudende contrastmiddelen zijn veilige middelen, waarbij slechts zelden bijwerkingen 
worden gezien. Soms is er kans op beschadiging van nieren of kunnen problemen ontstaan bij gebruik van 
metformine.  
 
Effect op de nieren 

Het belangrijkste probleem dat zich kan voordoen is een tijdelijke of blijvende verslechtering van de werking 
van de nieren. Dit probleem kan zich vooral voordoen bij: 
 nieren, die al slecht werken 
 combinatie van diabetes mellitus (suikerziekte) met slecht werkende nieren 
 Combinatie van al slecht werkende nieren en: 

◦ hart- en vaatziekten 
◦ uitdroging 
◦ gebruik van diuretica (plastabletten) 
◦ gebruik van zogenaamde NSAID's* 
◦ gebruik van sommige andere medicijnen (zie bijsluiter of www.apotheek.nl) 
◦ bloedarmoede 
◦ te lage bloeddruk 
◦ leeftijd boven 75 jaar 

 ziekte van Kahler 
 ziekte van Waldenström 
 
* NSAID-middelen worden gebruikt tegen pijn en om ontstekingen te remmen. Veel gebruikt zijn Diclofenac, Ibuprofen 
en Naproxen. Wilt u weten of de geneesmiddelen, die u gebruikt tot de groep NSAID behoren, dan kunt u hiernaar 
informeren bij uw apotheek, huisarts of specialist. Of opzoeken via internet, bijvoorbeeld bij www.apotheek.nl  

 
Is er sprake van een van bovenstaande risicofactoren, dan wordt de nierfunctie aan de hand van 
bloedwaarden in het laboratorium bepaald.  
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Aandachtspunten voor u zelf 
Is (één van) bovengenoemde risicofactoren op u van toepassing, vraag dan uw behandelend arts of er 
maatregelen nodig zijn, zoals voldoende drinken of per infuus toedienen van extra vocht. 
 
Mogelijk heeft zich sinds het maken van de afspraak voor het onderzoek of de behandeling het volgende 
voorgedaan: 
 ernstige diarree of braken 
 hoge koorts 
 begonnen met nieuwe medicijnen, die effect hebben op de werking van de nieren  
 het ontstaan van problemen aan hart- of bloedvaten. 
 Overleg in deze gevallen of bij twijfel met de specialist, die u heeft verwezen, of het 

onderzoek/behandeling kan doorgaan. 
 
Als blijkt dat uw nieren niet goed werken  
Is uit laboratoriumonderzoek gebleken dat de werking van de nieren onvoldoende is, wordt door de 
behandelend arts afgewogen hoe groot het risico van gebruik van het contrastmiddel is. 
Als de werking van de nieren niet ernstig is gestoord, krijgt u waarschijnlijk het advies om de dag vóór het 
onderzoek en na het onderzoek minimaal 2 liter te drinken en zout te gebruiken.  
 
Is de werking van de nieren te ernstig gestoord dan: 
 zal de verwijzend specialist nagaan hoe belangrijk de behandeling voor u is en of er andere onderzoeken 

of behandelingen mogelijk zijn zonder jodiumhoudend contrastmiddel 
 of u krijgt via een infuus voor en na toediening van contrastmiddel extra vocht toegediend. Hiervoor wordt 

u opgenomen in het ziekenhuis.  
 Indien u plastabletten (diuretica) of NSAID’s (zie boven) gebruikt, neemt u deze de dag vóór en de dag 

van de behandeling NIET in.  
 Heeft u een zoutarm dieet of mag u niet teveel drinken, neem dan contact op de arts of specialist die het 

dieet heeft voorgeschreven. 
  
Metformine  

Indien u met tabletten metformine wordt behandeld voor suikerziekte, is het van belang te weten of de nieren 
goed werken. Als de nieren niet goed werken, mag u mogelijk dit middel tijdelijk niet gebruiken. Indien u de 
metforminetabletten moet laten staan, informeer dan of u tijdens deze periode andere tabletten nodig heeft. 
Ook zal de aanvragend arts u laten bloedprikken voor controle van de nierfunctie. 
 
Als u niet weet welke soort tabletten u gebruikt, vraagt u er dan naar bij uw arts of apotheker. 
 
Informeert u zo vroeg mogelijk bij uw arts of specialist of u de metformine tijdelijk moet stoppen. Wacht 
hiermee niet tot de dag van het onderzoek! 
  
Allergie 

Reageert u op (veel) stoffen allergisch of heeft u hooikoorts of astma, dan hoeft u niet direct bang te zijn voor 
een reactie op het contrastmiddel. Allergische reacties komen bij moderne contrastmiddelen zelden voor. 
Mocht u onverhoopt na toediening van contrastmiddel een allergische reactie of astmatische aanval krijgen, 
dan hebben wij een inhalator met medicijnen bij de hand. 
 
Heeft u in het verleden een reactie gehad op contrastmiddel, is de kans op reactie bij de moderne middelen 
zeer klein. Was het een ernstige reactie, waarvoor behandeling met medicijnen nodig was, dan adviseren wij 
u om uit voorzorg tabletten te nemen. Deze kunt u krijgen via de specialist, die u heeft verwezen, of via de 
afdeling radiologie.  
 
Allergie voor jodium 

Allergie voor jodium op de huid heeft geen verband met eventuele reacties op het jodiumhoudend 
contrastmiddel dat wordt ingespoten. Er is dus geen bezwaar om dit contrastmiddel toe te dienen.  
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Jodium en schildklieraandoeningen 

In jodiumhoudende contrastmiddelen is jodium gebonden aan een andere stof. Er komt ook een geringe 
hoeveelheid zogenoemd vrij jodium voor in deze contrastmiddelen. Indien u op korte termijn (binnen een half 
jaar) mogelijk behandeld wordt met radioactief jodium (131I ) voor kwaadaardige aandoeningen van de 
schildklier, mag u geen onderzoek ondergaan met jodiumhoudend contrastmiddel. 
Ook diagnostisch onderzoek met dit contrastmiddel op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zal enige tijd niet 
mogelijk zijn. Als u weet dat behandeling met radioactief jodium plaatsvindt of mogelijk zal gebeuren, meldt u 
dit dan bij uw behandelend specialist, internist of bij de afdeling radiologie. Er wordt dan nagegaan welke 
andere mogelijkheden er zijn voor u.  
 
Jodium en te snel werkende schildklier 

Soms kan de geringe hoeveelheid vrij jodium in de contrastvloeistof een versnelde werking van de schildklier 
uitlokken. Dit is vooral het geval indien uw schildklier al snel werkt of indien u voor te snel werkende 
schildklier wordt behandeld. Er zijn geen geneesmiddelen die dit kunnen voorkómen. 
Meldt u zich bij tekenen van versnelde schildklierwerking (zoals vermoeidheid, gewichtsverlies, niet 
verdragen van warmte, transpireren, nerveusheid, hartkloppingen) bij uw internist of huisarts.  
 
Zwangerschap 

Tijdens de zwangerschap kan een zeer klein deel van de contrastvloeistof bij de ongeboren vrucht of het 
ongeboren kind komen. Deze hoeveelheid is echter zo gering dat u niet ongerust hoeft te zijn voor nadelige 
gevolgen.  
 
Borstvoeding  

Een zeer klein deel van de contrastvloeistof kan in de moedermelk terecht komen en door de baby worden 
gedronken. Deze hoeveelheid is echter zo gering dat u niet ongerust hoeft te zijn voor nadelige gevolgen 
voor de baby. Het is dan ook niet nodig om tijdelijk te stoppen met borstvoeding.  
 
Meer informatie 

Heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp of indien deze informatie vragen oproept bij u, kunt 
u contact opnemen: 
 de specialist, die u heeft verwezen  
 de afdeling radiologie 
 uw cardioloog  
 
 
 
 

Laurentius Ziekenhuis 
Mgr. Driessenstraat 6 
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan) 
6043 CV Roermond 
www.lzr.nl 
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