CT-scan, hoe werkt dat...
Je krijgt een CT-scan. Met een CT kan de dokter de binnenkant
van (een deel) van je lichaam zien. Een gewone CT duurt 10
minuten, een CT met contrastvloeistof duurt 20-30 minuten.

Van tevoren
• De dokter vertelt waarvan
we een CT maken.
• Je hoort ook of je vooraf
mag eten en drinken.
• Doe kleding zonder metaal aan,
bijvoorbeeld een joggingbroek
en een T-shirt.

Hoe gaat een CT-scan?
• Je komt met je ouder in een
onderzoekskamer. Daar staat
een apparaat met in het midden
een ronde opening. In de rand van
de opening zit het fotoapparaat.
• De laborant legt uit wat er
gaat gebeuren.
• Als je ouder naast je blijft staan,
krijgt hij of zij een schort aan.
• Je gaat op je rug op een lange,
smalle onderzoekstafel liggen.

• Bij een CT van je bovenlichaam
moet je meestal je armen langs
je hoofd leggen.
• Voor een CT moet je stil liggen.
De laborant kan je daarbij helpen
door kussentjes naast je te leggen.
• Bij een CT van je hoofd, krijg je een
zachte band om je hoofd. Dan kun
je je hoofd beter stil houden.
• Soms krijg je via je VIT, lijn of infuus
een vloeistof. Die zorgt ervoor dat
de dokter de foto’s beter kan zien.
Het onderzoek duurt dan langer.
• Van de vloeistof kun je een warm
gevoel krijgen.

• De laborant zit achter een
raam en vertelt wat er gebeurt.
• De tafel schuift steeds een stukje
door de ronde opening.
• De laborant vraagt je om kort je adem
in te houden en maakt dan een foto.
• Als de foto wordt gemaakt,
hoor je een zoemend geluid.
• Als de foto’s klaar zijn, mag je
naar huis of naar je kamer.
Deze Kanjerkraal en de

Heb je vragen?
Stel ze gerust!
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