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Binnenkort wordt u in dagbehandeling opgenomen voor het maken van een CT-scan
van de coronairen ofwel de kransslagaderen. Hieronder kunt u lezen hoe u zich op het
onderzoek kunt voorbereiden en hoe de dagopname verloopt.
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Locatie
Maatweg 3

Wat is een CT coronairen?

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala
Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Een CT-scan is een onderzoek waarmee met röntgenstraling eventuele vernauwingen
van de kransslagaderen van het hart in beeld kunnen worden gebracht.

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Voorbereiding

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk







Wij vragen u vanaf opname niet te eten of te drinken: met name geen dranken met
cafeïne (zoals koffie, thee, cola, chocolademelk).
Uw medicijnen kunt u innemen met een slokje water.
Boven- en onderkleding mag u aanhouden tijdens het onderzoek. De bh moet u,
vanwege het materiaal, uittrekken voor het onderzoek.
Als u allergisch bent voor contrastvloeistof of jodium, wilt u dit ruim van tevoren
aan uw cardioloog via de polikliniek lagen weten?
Als u zwanger denkt te zijn, wilt u dit dan van tevoren aangeven?

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Rustige hartslag
Voor het slagen van het onderzoek is een rustige hartslag nodig. Zo nodig wordt door
uw cardioloog een medicijn voorgeschreven om voor de CT-scan in te nemen.
Inname volgens voorschrift van de cardioloog. Voor het verder begeleiden van de
hartslag wordt u 1½ uur voor het onderzoek opgenomen op de afdeling Dagverpleging
of Cardiologie. De gehele opname duurt 3 à 4 uur.
NB Als uw nierfunctie verlaagd is, duurt de opname langer. Dan krijgt u voor en na het
onderzoek vocht via een infuus toegediend om de nieren extra te beschermen tegen de
contrastvloeistof. De arts of assistente licht u hier over in.

Het onderzoek
Bij aankomst op de verpleegafdeling zal de verpleegkundige u ontvangen en uw
bloeddruk en hartslag meten. Een infuus wordt ingebracht. Hierna wordt een ECG
(hartfilmpje) bij u gemaakt. Om de hartslag te vertragen voor het onderzoek zal de
verpleegkundige, indien nodig, extra medicijnen geven. U mag de bovenkleding
aanhouden, de bh mag tijdens het onderzoek niet aanblijven.
Hierna wordt u rondt het tijdstip dat u aan de beurt bent, in een rolstoel naar de
afdeling Radiologie gereden waar het onderzoek zal plaatsvinden. U neemt plaats op
een onderzoektafel en de laborant plakt ECG-plakkers op uw lichaam om de hartslag in

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

de gaten te houden. Daarna verlaten de laboranten de kamer om u tijdens het onderzoek van achter een raam via
de intercom verder te begeleiden. Via een infuus in uw arm krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel
toegediend. De tafel waarop u ligt, schuift tijdens het onderzoek door de ring van de CT-scan. Tijdens het maken
van de foto’s wordt u gevraagd zo stil mogelijk te blijven liggen. De scan duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Nazorg
Na het onderzoek wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Ongeveer een half uur na de CT-scan
mag u weer naar huis. U kunt in principe zelfstandig naar huis. Het is verstandig om iemand stand-by te houden
voor het geval u niet lekker bent na het onderzoek (door de medicatie). Hij of zij kan u dan ophalen.
In verband met de toegediende contrastvloeistof is het advies om 2 glazen water te drinken. Mocht u binnen 2
dagen na de scan lichamelijke klachten ondervinden, belt u dan met de assistente op de polikliniek Cardiologie via
het telefoonnummer 033 - 850 50 50.

Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek
Het onderzoek wordt goed verdragen en is niet pijnlijk. Contrastvloeistof zorgt dat uw kransslagaderen beter te
zien zijn. Van de vloeistof kunt u lichte bijwerkingen krijgen, zoals een rare smaak in de mond, een warm gevoel
door het lichaam, het gevoel dat u moet plassen of lichte misselijkheid. Deze bijwerkingen verdwijnen binnen
enkele minuten.
In zeldzame gevallen leidt de toediening van contrastvloeistof tot achteruitgang van de nieren of een allergische
reactie.
Toediening van het medicijn, een bètablokker, kan in zeldzame gevallen leiden tot duizeligheid door lage hartslag
of bloeddruk of tot een astma-aanval.

De uitslag
De cardioloog bespreekt de uitslag van de CT-scan met u tijdens het eerstvolgende polikliniekbezoek.

Vragen
Heeft u vragen na het lezen van deze folder, dan kunt u tijdens kantooruren altijd contact opnemen met een van
onze assistentes van de polikliniek Cardiologie via het algemene telefoonnummer: 033 - 850 50 50.
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