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Radiologie | Röntgenonderzoek
van het skelet, de luchtwegen
en/of de buik

ALGEMEEN
Uw arts heeft u voor een onderzoek van het skelet, de luchtwegen en/of de buik doorgestuurd naar de afdeling
Radiologie.

HET DOEL VAN HET ONDERZOEK
Het doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van eventuele afwijkingen van het skelet, de luchtwegen en/
of de buikorganen.

DE GANG VAN ZAKEN VOOR EN TIJDENS HET ONDERZOEK
We vragen u zich op het afgesproken tijdstip te melden bij de afdeling Radiologie. Hierna kunt u plaatsnemen in
de wachtkamer totdat de röntgenlaborant u meeneemt naar de onderzoeksruimte. Voor het onderzoek maakt u
het te fotograferen gedeelte van het lichaam vrij van kleding. Uw onderbroek mag u aanhouden. Ook sieraden,
piercings, gebitsprothesen, beha’s en andere voorwerpen waar metaal in zit, die in of bij het gebied zitten dat
gefotografeerd wordt, haalt u weg. Vanuit het kleedhokje komt u in de onderzoekkamer. De röntgenlaborant
vraagt u, afhankelijk van het onderzoek, in een bepaalde houding te gaan staan, liggen of zitten. Met behulp van
een lichtveld stelt de röntgenlaborant de apparatuur in. Als de foto gemaakt wordt in het gebied van de longen
of het middenrif, vraagt de röntgenlaborant u om in te ademen of uit te ademen en vervolgens de adem vast
te houden. Tijdens het maken van de foto mag u niet bewegen om onscherpte op de röntgenfoto te voorkomen.

ZWANGERSCHAP
Als u zwanger bent of hierover onzeker bent, meldt dit dan voor het onderzoek. Röntgenstraling kan schadelijk zijn
voor het ongeboren kind. Neem hierover tijdens kantooruren contact op met de afdeling Radiologie.

NA HET ONDERZOEK
Als alle röntgenfoto’s gemaakt zijn, controleert de röntgenlaborant deze op technische kwaliteit. Als de foto’s
goed gelukt zijn mag u weer naar huis of naar uw specialist. Als u door uw huisarts bent doorverwezen voor een
spoedfoto van de luchtwegen of mogelijke botbreuk, zal een radioloog de foto’s bekijken vóórdat u naar huis
gaat. De radioloog bepaalt of u een voorlopige uitslag mee krijgt en of het nodig is om u door te sturen naar
de Spoedeisende hulp.
DE TIJDSDUUR VAN HET ONDERZOEK
Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

DE UITSLAG
U krijgt de uitslag niet direct te horen. Het verslag wordt later gemaakt door de radioloog. In een vervolgafspraak
bespreekt uw huisarts of specialist de uitslag met u. Deze afspraak moet u zelf maken.

VRAGEN OF SUGGESTIES?
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, schrijf ze dan op en bespreek ze met uw behandelend
arts. Ook gedurende het onderzoek kan de laborant of de radioloog eventueel uw vragen beantwoorden. Bent u
van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze brochure of over
de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende patiënten
kunnen hier baat bij hebben.
U kunt ook bellen naar de afdeling Radiologie. Deze is bereikbaar via telefoonnummer: 020 238 8800.

FINANCIËLE ASPECTEN
Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%-0% voor u.
U betaalt dus niets extra’s.
Ons privacyreglement vindt u op http://www.acibademimc.com/over-ons onder Privacy & klachten. Hier vindt u
informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten); klachten en/
of claims;
Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Vragen of suggesties?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze brochure
of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende
patiënten kunnen hier baat bij hebben.
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