
Je krijgt een PET/CT-scan. Met een PET/CT-scan kan de  

dokter de binnenkant van je lichaam zien. Het onderzoek  

duurt, met rusten tussendoor, ongeveer 2,5 uur.

PET/CT-scan, hoe werkt dat...

Van tevoren
• Je hoort tot wanneer je mag eten en 

drinken of sondevoeding mag krijgen.
• Je mag wel water of thee zonder  

melk en suiker drinken. 
• Doe kleren zonder metaal aan  

die lekker zitten.
• Neem iets mee wat je kan helpen  

tijdens het onderzoek, bijvoorbeeld  
een boek of muziek.

Hoe gaat een PET/CT-scan?
• Eerst krijg je een pil of drankje  

dat ervoor zorgt dat de dokter de  
foto’s beter kan zien. 

• Dit medicijn moet een uur inwerken.  
In die tijd wacht je rustig met je ouder.

• Als je geen lijn of VIT hebt, krijg  
je een infuus. 

• De laborant neem eerst bloed af  
en spuit daarna een vloeistof in je lijn,  
VIT of infuus.



• Je krijgt ook vocht via je lijn, VIT of infuus.
• Nu moet je een uur rusten. Je kunt 

tv kijken of muziek luisteren. Het is 
belangrijk om rustig te blijven liggen. 

• Voor het onderzoek ga je nog  
even plassen.

• Dan gaan jullie naar de onderzoeks-
ruimte. Daar staat een apparaat met 
in het midden een ronde opening. 
In de rand van de opening zit het 
fotoapparaat. 

• Je gaat op je rug op een  
onderzoekstafel liggen. 

• Eerst maakt de laborant de CT-scan.  
Je ouder moet dan even buiten de  
kamer wachten. 

• Je schuift twee keer snel door het 
apparaat heen. 

• Dan komt je ouder terug en begint de 
PET-scan. Deze duurt 10 tot 15 minuten. 
Je moet heel stil liggen. 

• De laborant zit achter een raam en kan 
jou zien en horen.

• Telkens als er een foto wordt gemaakt, 
hoor je een zoemend geluid. 

• Als de scan klaar is, mag je naar huis of 
naar je kamer.

Na afloop
• Je mag weer eten en drinken. 

Deze Kanjerkraal en de 
Kanjerketting krijg je 
van de Vereniging  
Kinderkanker Nederland
Meer weten?   
www.kanjerketting.nl

Heb je vragen? 
Stel ze gerust!


