Röntgenonderzoek algemeen
Wat is een röntgenonderzoek?
Een röntgenfoto of röntgenopname is een foto of digitale opname gemaakt met behulp van röntgenstraling.
Röntgenfoto's worden gebruikt om afbeeldingen van het inwendige van het lichaam te maken. De röntgenfoto is
genoemd naar de ontdekker van röntgenstraling Wilhelm Conrad Röntgen.
Zwangerschap
Bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, meld dit dan voor het onderzoek. Röntgenstralen kunnen
schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
Verloop van het onderzoek
U neemt plaats op de onderzoekstafel of staat voor een statief. Hierboven of hiervoor bevindt zich de
röntgenapparatuur. De laborant legt of zet u in een bepaalde houding zodat het te onderzoeken gebied in beeld
kan worden gebracht. Dan worden er een aantal opnamen gemaakt. Om goede beelden te krijgen is het belangrijk
dat u tijdens de opnamen niet beweegt.
Contrastmiddel
Bij bepaalde onderzoeken is het nodig een contrastmiddel te gebruiken. U kunt dit op verschillende manieren
toegediend krijgen:
•

u krijgt een drankje met contrastmiddel dat u moet opdrinken;

•

u krijgt het contrastmiddel toegediend via een infuus;

•

het middel wordt rechtstreeks in het af te beelden lichaamsdeel gespoten.

Voorbereiding op het onderzoek
Bij het maken van de afspraak krijgt u zo nodig mondelinge instructies over de voorbereiding of u ontvangt een
patiëntenfolder.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt 5 tot 60 minuten, afhankelijk van het te onderzoeken gebied.
Uitslag van het onderzoek
Uw huisarts of specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.
Tot slot
Dit onderzoek vindt binnen Treant Zorggroep plaats op alle ziekenhuislocaties.
Vragen
Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw arts of de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers afdeling Radiologie
Ziekenhuislocatie Scheper

0591 69 11 00

Ziekenhuislocatie Bethesda

0528 28 62 71

Ziekenhuislocatie Refaja

0599 65 45 97

Wetenschappelijk onderzoek
Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen wij u om hieraan mee te
doen.
Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl
TRIP242 250117

