radiologie

CT, Kind onder narcose
Het onderzoek wordt verricht door een radiodiagnostisch laborant(e) onder leiding van
een radioloog en vindt binnen de afdeling radiologie plaats.
Een CT-scanner is een röntgenapparaat, dat met behulp van een computer
afbeeldingen van het lichaam of delen daarvan maakt. Het is een groot wit apparaat
met daarin een ringvormige opening. De ring draait om het te onderzoeken deel van
het lichaam van uw kind heen.
Let op

U dient zich 1 uur voor de hier
bovengenoemde tijd met uw kind te melden
bij de opnamebalie bij de hoofdingang. U
wordt dan samen met uw kind naar de
kinderafdeling gebracht en vanuit daar wordt
u samen naar de afdeling radiologie gebracht

Voorbereiding

Uw zoon/dochter dient 2 uur voor het
onderzoek nuchter te blijven.
Heldere dranken zijn toegestaan zoals:
suikerwater, appelsap of thee.
Beslist geen melk drinken!

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek worden meerdere
röntgenfoto's van het lichaam gemaakt.
Hiervoor is het van groot belang dat uw kind
stil blijft liggen.
Voor een kind is dat bijna niet mogelijk,
daarom wordt uw kind onder narcose
gebracht.
U mag bij uw kind blijven tot het slaapt,
daarna gaat u met de verpleegkundige terug
naar de kinderafdeling.
Als het onderzoek klaar is wordt de
kinderafdeling gebeld, zodat u er bij bent als
uw kind wakker wordt.

Waarschuwingen

De medicijnen, die uw kind gebruikt, moet uw
kind blijven innemen. Als uw kind
overgevoelig is voor contrastvloeistof of last
heeft van allergische reacties, wilt u dit dan
voor het onderzoek melden.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 30-45 minuten.

Vragen

Van maandag tot en met vrijdag is de
afdeling radiologie te bereiken van 08.00 uur
tot 16.30 uur op telefoonnummer
088 708 37 00.

Check het dossier van uw kind op
MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van het medisch dossier van uw
kind inzien, persoonlijke gegevens checken,
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
hebben klaargezet. Kijk voor meer info op:
www.zgt.nl/mijnzgt-machtiging.

Soms wordt er ook een contrastmiddel
gebruikt. Dit kan nodig zijn om de
bloedvaten beter zichtbaar te maken.
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