
I N F O R M A T I E  V O O R  D E  P A T I Ë N T

Coronaire CT-angiografie

Waarom dit onderzoek? 

CT coronairen is een onderzoek waarbij de kransslagaders van het hart in

beeld worden gebracht. De arts kan hierdoor vernauwingen van de

kransslagaders opsporen alsook de doorgankelijkheid van een stent of

overbrugging controleren.

Voorbereiding

In sommige gevallen moet u een specifieke voorbereiding krijgen of kan

het onderzoek niet doorgaan:

 Indien u in het verleden ooit last heeft gehad van een

allergische reactie op contrastvloeistof.

 Indien u met medicatie behandeld wordt tegen allergie.

 Indien u een voorgeschiedenis heeft van astma.

 Bij nierinsufficiëntie (slecht werkende nieren).

 Bij zwangerschap.

Gelieve uw behandelend arts hiervan te verwittigen.

Cardiologie
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 Het is noodzakelijk dat u nuchter blijft vanaf vier uur voor het

onderzoek. U mag dus niets meer eten of drinken en ook niet roken.

 U mag geen cafeïne houdende dranken zoals koffie, thee, cola,…

gebruiken de dag van het onderzoek.

 Gelieve met uw behandelend arts af te spreken welke medicatie u

mag innemen de dag van het onderzoek, alsook de diabetes

patiënten.

Onderzoek

Uw hartritme wordt opgevolgd aan de hand van een monitor. Indien uw

hartritme te hoog is zal de verpleegkundige medicatie toedienen om het

hartritme te vertragen.

Er wordt een infuus aangelegd om tijdens het onderzoek contraststof toe

te dienen.

Het scannen wordt gestart. Op regelmatige tijdstippen gaat u gevraagd

worden om in te ademen, uit te ademen en een tiental seconden te

stoppen met ademen.
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Risico’s en mogelijke alternatieven

 Na toediening van contraststof kan er een allergische reactie

optreden. De nodige expertise en medicatie om deze complicatie op

te vangen zijn voorzien.

 Bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie kan de arts een

opname voorstellen om op die manier voldoende vocht te kunnen

toedienen om de nieren te beschermen.

Resultaat en kans op succes

De aanvragende arts ontvangt het resultaat na een vijftal werkdagen, hij

zal u het resultaat meedelen.

Nazorg

 Na afloop van het onderzoek wordt uw infuus verwijderd en indien er

geen nevenwerkingen van de contraststof of van de bètablokkers

opgetreden zijn mag u een half uurtje na het onderzoek de dienst

verlaten.

 U mag zelf met de wagen rijden, tenzij er kalmerende medicatie werd

toegediend, dan dient u vervoer te voorzien.
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Contactgegevens 

Campus Aalst 

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst 

Tel: 053 72 44 33

Cardiologie.aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse 

Tel: 02 300 63 37

Cardiologie.asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 63

Cardiologie.ninove@olvz-aalst.be



Noodsituatie na 

ontslag uit het 

ziekenhuis? 

 Bel uw huisarts of 

huisarts van wacht 

 Zo nodig bel 100 

www.hartcentrumaalst.be
www.olvz.be

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.
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