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Foto’s van het wervelkanaal 
(Caudografie/myelografie) 
 
Uw behandelend specialist heeft u voor het maken van afbeeldingen van het 
wervelkanaal (caudografie) verwezen naar de afdeling radiologie. 
Het is over het algemeen genomen een weinig pijnlijk onderzoek. 
De caudografie wordt verricht door een radioloog geassisteerd door een radiodiagnostisch 
laborant. 
Bij dit onderzoek worden het ruggenmerg en de zenuwen die zich daar bevinden 
afgebeeld. Meestal wordt er aansluitend aan de caudografie een CT-scan van de rug 
gemaakt. 
 
Melden (opname) 
Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het 
ziekenhuis. De afdeling opnameplanning 
neemt telefonisch contact met u op, om de 
datum en het tijdstip van de opname aan u 
door te geven.  
Op het met u afgesproken tijdstip kunt u zich 
melden bij de receptie van het ziekenhuis in 
de centrale hal. 
 
Verhindering 
Wanneer u door omstandigheden niet kunt 
komen, neem dan zo spoedig mogelijk 
telefonisch contact met ons op:  
Tel. 088 708 37 00. 
 
Röntgenonderzoek 
Dit is een afdeling waar radiologen (artsen) 
en radiodiagnostisch laboranten met behulp 
van verschillende technieken afbeeldingen 
van het lichaam maken. 
Bij het maken van foto’s wordt gebruik 
gemaakt van röntgenstralen. Deze stralen 
kunnen verschillende delen in het lichaam 
zichtbaar maken en geven daarvan een 
afbeelding op een beeldscherm. 
Nadat de foto’s gemaakt zijn, worden deze 
door een radioloog beoordeeld. Vervolgens 
wordt de uitslag vastgelegd in een verslag. 
 
Belangrijk om te weten 
 Zwangerschap 

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn 
voor het ongeboren kind. Als u zwanger 

bent, of denkt te zijn, moet u dit vóór 
het onderzoek melden.  

 Heeft u last van astma, hooikoorts of 
bronchitis, of bent u overgevoelig voor 
medicijnen, jodiumhoudende 
contrastvloeistof of andere stoffen, wilt u 
dit dan melden vóór het onderzoek.  
Uw behandelend specialist heeft daar al 
met u over gesproken. 

 
Voorbereiding 
2 uur vóór het onderzoek mag u niet meer 
eten, drinken of roken. 
 
Medicijnen 
Onderstaand medicijn gebruik moet u 
opvolgen!  
(tenzij uw behandelend specialist anders 
voorgeschreven heeft) 
 Diuretica (plastabletten) niet innemen op 

de dag van het onderzoek. 
 Apixaban(Eliquis), Dabigatran(Pradaxa), 

Edoxaban(Lixiana), 
Rivaroxaban(Xarelto):  2 dagen voor de 
dag van het onderzoek niet innemen.                    

 Sintrom of Acenocoumarol: 3 dagen voor 
de dag van het onderzoek niet innemen. 

 Marcoumar, Fenprocoumon, Ascal, 
Persantin, Plavix, Clopidogrel : 7 dagen 
voor de dag van het onderzoek niet 
innemen. 
 

Alle andere voorgeschreven medicijnen moet 
u blijven innemen. 
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Verloop van het onderzoek 
De radiodiagnostisch laborant vraagt u op uw 
linkerzij op de onderzoekstafel te gaan liggen. 
De huid op uw rug wordt ontsmet met 
chloorhexidine. Daarna brengt de radioloog 
een dunne naald in, in het wervelkanaal. Als 
de naald op de goede plaats zit, wordt een 
kleine hoeveelheid ruggenmergvocht (liquor) 
afgenomen. 
De onderzoekstafel wordt met het hoofdeinde 
iets hoger gezet; de radioloog spuit 
contrastvloeistof in, wat een koud gevoel kan 
geven in de rug. 
De contrastvloeistof zorgt ervoor dat het 
wervelkanaal zichtbaar wordt op een 
röntgenfoto. Na het inspuiten van de 
contrastvloeistof verwijdert de radioloog de 
naald. 
Hierna worden er röntgenfoto’s gemaakt. 
Aansluitend zal de CT-scan gemaakt worden. 
 
Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 
 
Na afloop van het onderzoek 
Na het onderzoek (caudografie+CT) wordt u 
in bed teruggebracht naar de afdeling. 
U heeft 2 uur bedrust. Het hoofdeinde van het 
bed staat omhoog, zodat de contrastvloeistof 
niet naar het hoofd kan lopen. 
Als u zich goed voelt mag u na 2 uur het bed  
uit en kunt u naar huis gaan. 
Een klein aantal patiënten krijgt na het 
onderzoek last van hoofdpijn en misselijkheid. 
Mocht dit bij u het geval zijn, dan raden wij u 
aan op bed te gaan liggen met een verhoging 
onder het hoofdeinde van uw bed. U moet 
veel drinken. Tegen hoofdpijn mag u 
paracetamol innemen. 
 
Vervoer 
Wij adviseren u vervoer naar huis te regelen. 
U kunt na het onderzoek niet fietsen of 
autorijden. 
 
Uitslag 
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de 
specialist die het onderzoek heeft 
aangevraagd. Deze uitslag is ongeveer vijf 

werkdagen na het onderzoek bekend bij de 
aanvrager.  
 
Vragen 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog 
vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze 
graag voor u beantwoorden. 
Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 
08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur 
telefonisch bereikbaar op het volgende 
telefoonnummer: 088 708 37 00.   
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

