
 
 

 
 

 
 

 

CT-onderzoek zonder contrast 

 
Afspraakbevestiging CT-onderzoek zonder contrast 

 
Het CT onderzoek vindt plaats op: 
 
___________________dag ______________________________ 
 
tijdstip aanwezig zijn ____________________________________ 
 
aanvang onderzoek ____________________________________ 
 
 
 
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. 
 
Bij de afdeling medische beeldvorming (route 0.13), scant u uw ticket dat u bij de aanmeldzuil ontvangen 
heeft en neemt u plaats in wachtgebied A, de gang links van de aanmeldbalie. 
 
CT-onderzoek 

U heeft met uw specialist afgesproken binnenkort een CT-scan te laten maken. In deze folder informeren wij 
u over dit onderzoek. 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 worden gemaakt. 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. 
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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. 
 
Als u zwanger bent, of de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent op het moment van het onderzoek, meldt 
u dit dan van tevoren. 
 
De dag van het onderzoek 

Wij verzoeken u 10 minuten vóór aanvang van het onderzoek in de wachtruimte bij de radiologie, route 0.13, 
wachtgebied 1, te zijn. 
Rekeninghoudend met de kamertemperatuur en/of aard van het onderzoek is het wenselijk een onderhemd 
of t-shirt aan te trekken zonder metalen versieringen. Indien het onderzoek een scan van uw hoofd betreft, 
kunt u uw normale kleding aanhouden. 
 
Fysieke beperking 
Indien u een fysieke beperking of handicap heeft en u verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en 
aandacht van ons zal vragen, verzoeken wij u dit van tevoren aan ons te melden of dit door de aanvrager te 
laten doen. Wij proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden, door bijvoorbeeld extra tijd voor het 
onderzoek in te plannen. 
 
Uitslag van het onderzoek 

Uw behandelend arts informeert u over de uitslag. Denkt u eraan om zelf contact op te nemen met de 
aanvragend specialist of aanvragende afdeling zodra de afspraak voor het onderzoek is gemaakt? Dan kunt 
u de vervolgafspraak tijdig bij uw arts plannen en hoeft u niet onnodig lang te wachten op de uitslag. 
  
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. 
 
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 de arts, die het onderzoek heeft aangevraagd. 
 
 
 
 

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