Röntgenfoto
Na overleg met uw arts heeft u besloten een röntgenfoto te laten maken. Hieronder
geven wij u informatie over dit onderzoek.

Voorbereiding
Voor een röntgenfoto is geen voorbereiding nodig. Wel raden we u aan om sieraden
(ringen, horloges, kettingen, piercings en haarspelden e.d.) thuis te laten, als deze zich
bevinden in het te fotograferen gebied. Ook raden we u aan om kleding te dragen die u
gemakkelijk kunt uitdoen, om de wachttijd voor u en andere patiënten zoveel mogelijk
te beperken.
Het is niet wenselijke dat u jonge kinderen (die toezicht behoeven) meeneemt naar uw
onderzoek. Mocht het u niet lukken opvang te regelen, dan kunt u gebruik maken van
de kinderopvang van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort (Laan 3 in het
ziekenhuis). De opvang is bedoeld voor kinderen van 1 tot 6 jaar en is geopend maandag
t/m donderdag van 9:00-17:00 en vrijdag van 9:00-13:00. Zie voor meer informatie
onderstaande link: https://www.meandermc.nl/wps/wcm/connect/www/d73b355af71f-4ed2-80f1-03caed015fe9/KinderPark+Meander.pdf?MOD=AJPERES
of zoekt u op de internetsite van het Meander Medisch Centrum naar KinderPark onder
patiëntfolders.
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Nadat u zich heeft aangemeld bij de receptie van Radiologie & Nucleaire Geneeskunde
wordt u doorverwezen naar een wachtkamer. Als u geen afspraak heeft, kan het zijn dat
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
u langer moet wachten dan patiënten die wel een afspraak hebben gemaakt. Sommige
Afspraken: 033 – 850 60 70
onderzoeken zijn niet in alle röntgenkamers mogelijk, waardoor u mogelijk langer moet
KvK Gooi en Eemland:
wachten. Vanuit de wachtkamer wordt u door de röntgenlaborant opgehaald, die een
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kleedkamer wijst. De röntgenlaborant vraagt u zich daar te ontdoen van bepaalde
kledingstukken en eventuele sieraden. In het algemeen geldt dat het te fotograferen
gebied ruim ontbloot moet worden. Dit is voor de röntgenlaborant nodig om het te fotograferen lichaamsdeel
juist te positioneren. Ook kan sommige kleding storend zichtbaar worden op de röntgenfoto. Eventuele
wondbedekking (pleisters en verband), aangebracht door de huisarts, mag blijven zitten. Enkele voorbeelden:
 X-thorax:
u dient uw bovenlichaam geheel te ontbloten, inclusief eventuele BH.
 X-sinus:
u dient haarspelden, elastiekjes met metaalclipjes en eventuele gebitsprothese uit te doen.
 X-bekken:
u dient uw broek, rok of jurk uit te doen, uw ondergoed kunt u aanhouden.
 X-onderbeen: u dient uw lange broek, schoenen en sokken en eventuele steunkousen uit te doen.

Uitslag
De radioloog beoordeelt de foto's en stuurt de uitslag naar de dokter, die het onderzoek heeft aangevraagd.
Indien de aanvragend arts uw huisarts is, kunt u daar de uitslag maximaal drie dagen na het onderzoek
verwachten. In sommige gevallen wordt u direct doorverwezen naar de spoedeisende hulp. De radiologische
laborant of andere medewerker van het Meander Medisch Centrum loopt dan met u mee.

Wat neemt u mee?
•
•
•

Aanvraagformulier radiologie (indien in uw bezit)
Geldig zorgverzekeringbewijs of zorgpas
Geldig identiteitsbewijs

Bij verhindering of eventuele vragen over het onderzoek kunt u ons bereiken via telefoonnummer 033 8505050,
vragen naar de afdeling Radiologie.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
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