radiologie

Foto's van je hoofd
CT schedel
Uw kind heeft een afspraak bij de radiologie om een CT van zijn/haar hoofd te laten
maken.
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich,
samen met uw kind, bij de balie van de
afdeling radiologie. De baliemedewerker
verwijst u naar de juiste wachtruimte.

Verhindering

Wanneer u en uw kind door omstandigheden
niet kunt komen, neem dan zo spoedig
mogelijk telefonisch contact met ons op.
Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30
uur telefonisch bereikbaar op het volgende
telefoonnummer: 088 708 37 00.

Voor de ouders

Tijdens het CT-onderzoek is er een
mogelijkheid naast de onderzoekstafel te
staan. U krijgt dan een loodschort aan om u
te beschermen tegen de strooistraling die
ontstaat tijdens het scannen.
Uw kind komt met het hoofd in een grote ring
te liggen. In de ring worden de beelden
gemaakt.
De onderzoektafel schuift tijdens het
onderzoek uit de ring zodat de foto’s telkens
op andere plekken gemaakt worden.
Om goede en goed op elkaar aansluitende
foto’s te krijgen is het noodzakelijk dat uw
kind stil ligt.
De laborant zit tijdens het onderzoek achter
een schakeltafel in een kamer naast de
onderzoekkamer. Er is een intercom aanwezig
zodat u altijd contact kunt hebben met de
laborant.
Vrouwen die zwanger zijn kunnen tijdens het
onderzoek niet bij hun kind blijven.

Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, stel ze dan gerust. De medisch
specialist of de verpleegkundige wil ze graag
beantwoorden.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Medische apparatuur (zoals een
insulinepomp)

Gebruikt uw zoon/dochter een medisch
apparaat zoals een insulinepomp of (externe)
neurostimulator? Er bestaat een kleine kans
dat de werking van het apparaat verstoord
raakt door blootstelling aan röntgenstraling.
Raadpleeg de handleiding van het betreffende
apparaat om te zien hoe u hiermee om moet
gaan.

Voor de kinderen

Het vervolg van deze folder is voor jou. Hierin
staat precies wat er in het ziekenhuis gaat
gebeuren. Lees het maar goed door. De
plaatjes mag je kleuren en aan de
radiodiagnostisch laborant laten zien. Een
radiodiagnostisch laborant is iemand die de
foto’s maakt.

Naar het ziekenhuis

Van de dokter moet je een scan laten maken
van je hoofd. De scanner is een groot toestel
met een gat erin. Met het toestel worden
foto’s van je hoofd gemaakt. De hele tafel
kan door de scanner schuiven.
Je gaat met een van je ouders/verzorgers
naar het ziekenhuis en moet daar op de
afdeling radiologie even wachten in de
wachtruimte. Je wordt opgehaald door een

1/2

juli ’22

Melden

radiologie

laborant die het onderzoek bij je gaat doen.
Je komt binnen in de röntgenkamer, je moet
op je rug op de tafel gaan liggen. Je hoofd ligt
in een speciaal kussentje. De laborant doet
een bandje om je hoofd zodat je goed stil ligt
als de foto’s worden gemaakt, anders
mislukken de foto’s.
Het kan zijn, dat je een prikje krijgt in je arm.
De dokter leest op het briefje wat voor
klachten je hebt en beslist dan of je een
prikje krijgt. Het hoeft dus niet altijd. Als je
wilt, dan mag één van je ouders bij je blijven.
De laborant begint de foto’s te maken.
Het toestel, waarin je hoofd ligt, maakt een
geluid en de tafel waarop je ligt, beweegt
steeds een beetje verder het toestel uit.
Het is niet eng want alleen jouw hoofd komt
een stukje in het toestel. Je kunt alles om je
heen nog goed zien.
Als het onderzoek klaar is, mag je van de
tafel af. Voordat je weg gaat, krijg je nog een
verrassing omdat je zo goed je best hebt
gedaan.

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 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 informatie
op: zgt.nl/mijnzgt-machtiging.
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