
Waarom dit onderzoek?
Dit onderzoek dient om de darmen gedetailleerd zichtbaar te maken. 

Voorbereiding
In  sommige  gevallen  moet  u  een  specifieke  voorbereiding  krijgen. 
Daarom  dient  u  uw  behandelende  arts,  het  personeel  van  het 
dagziekenhuis/cardiolounge of de Medische Beeldvorming te verwittigen 
in volgende gevallen:

§ Als u in het verleden ooit last heeft gehad van een allergische reactie 
op contrastvloeistof.

§ Als  u  een  allergie  heeft  waarvoor  u  medicatie  neemt  welke  niet 
seizoensgebonden is.

§ Als u een voorgeschiedenis heeft van onstabiele astma.

§ Nier-werking: 

§ Indien  u  geen  nierpatiënt  bent,  hebt  u  een  labo nodig van 
max. 3 maanden oud.
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§ Indien  u  opgenomen  bent,  gekend  met  nierinsufficiëntie 
(verminderde  nierfunctie)  of  dialyse  patiënt  bent,  dan  hebt  u 
een labo nodig van max. 7 dagen oud.

 Indien u hierbij ook diabeet bent neem dan enkele dagen 
voor  het  onderzoek  contact  op met  uw behandelende  arts. 
Jouw  arts  beslist  welke  medicatie  moet  worden  stopgezet 
voor het onderzoek.

§ Bij zwangerschap.

U dient 4 uur voor het onderzoek nuchter te zijn. U mag dus niks meer 
eten of drinken en ook niet roken. Het innemen van medicatie met een 
glas water is wel toegestaan.

Onderzoek
§ Om de darmen goed zichtbaar

te maken dient men voor het
onderzoek een product te drinken.
Dit product wordt opgelost in water.
De verpleegkundige brengt u deze
fles water in de wachtzaal. 
U dient deze oplossing uit te drinken
in 45 minuten. 

§ De verpleegkundige brengt u van de wachtzaal naar een kleedkamer. 
U dient zich om te kleden en u krijgt een schortje om aan te doen.



§ Voor  het  CT  onderzoek  neemt  u  plaats  op  de  onderzoekstafel.  De 
verpleegkundige prikt u een infuus om contrastvloeistof in te spuiten. 

§ Tijdens  het  nemen  van  de  scan  wordt  u  gevraagd  om  een  paar 
seconden te stoppen met ademen. 

§ Tijdens  de  toediening  van  de  contrastvloeistof  kan  u  een 
warmtegevoel  en/of  een  vieze  smaak  in  de  mond  of  keel  ervaren. 
Soms geeft het ook een warmtegevoel in de onderbuik.

Nazorg
Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd.

U mag naar het toilet gaan, zich aankleden en doorgaan of zich wenden 
tot uw behandelde arts. 

U mag onmiddellijk na het onderzoek uw dagelijkse activiteiten hervatten 
en gewoon eten en drinken. 

De  toegediende  contrastvloeistof  heeft  geen  enkele  invloed  op  uw 
lichaam en zal de komende uren via de nieren volledig uit uw  lichaam 
verdwijnen. 

Om uw nieren hierbij  te ondersteunen drinkt u best na het onderzoek 
enkele glazen water (indien er geen medisch bezwaar is).
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Risico’s
Bij het gebruik van contraststof:

§ Misselijkheid en braken kunnen voorkomen.

§ Een allergische reactie treedt in regel op binnen 1 uur na de injectie. 
Meestal gaat het om  lichte vormen zoals  roodheid,  jeuk en papels. 
Een zware allergische reactie met ademhalingsmoeilijkheden en shock 
is uiterst zelden.

Resultaat
U  ontvangt  niet  onmiddellijk  het  verslag  van  het  onderzoek.  Uw 
behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via 
de post, na 3 werkdagen.

Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek 
mee te delen.

U  kunt  ook  zelf  na  7  werkdagen  uw  verslag  opvragen  via  de  website 
https://www.nexuzhealth.be  van  de  overheid.  Meer  inlichtingen 
hierover  kan  u  inwinnen  op  het  secretariaat  van  de  dienst  Medische 
Beeldvorming (X+0).

Annulering
Gelieve 24 uur  voor het onderzoek  te verwittigen als u niet  aanwezig 
kan zijn op uw afspraak. Hiermee geven we een andere patiënt de kans 
om sneller geholpen te worden.



5

Contactgegevens Dienst Medische 
Beeldvorming 
Campus Aalst 
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst 
Tel: 053 72 42 53
Fax: 053 72 41 23
Mbv.Aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse
Bloklaan 5 - 1730 Asse 
Tel: 02 300 62 57
Fax: 02 300 62 59
Mbv.Asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove
Biezenstraat 2 - 9400 Ninove
Tel: 054 31 20 10
Fax: 054 31 20 15
Mbv.Ninove@olvz-aalst.be
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D i s c l a i m e r

De informatie in deze brochure is van 
algemene aard en is bedoeld om u een 
globaal beeld te geven van de zorg en 
voorlichting die u kunt verwachten. In 
iedere situatie, en dus ook de uwe, 
kunnen andere adviezen of procedures 
van toepassing zijn. Deze brochure 
vervangt dus niet de informatie die u 
van uw behandelend arts reeds kreeg 
en die rekening houdt met uw 
specifieke toestand. Zijn er na het lezen 
van deze brochure nog vragen schrijf 
deze eventueel op en bespreek ze in 
ieder geval met uw behandelend arts.
 
Versie 30/06/2022
Goedgekeurd door dokter P. Aerts


