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Inleiding
Een CT (Computed Tomography) coronarografie of scan van de kransslagaders is een
onderzoek van de bloedvaten van het hart en dit gebeurt op de dienst medische
beeldvorming (route 68).

Doel van het onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de doorgankelijkheid en eventuele afwijkingen van de
bloedvaten op te sporen.

Voorbereiding van het onderzoek
Vooraf zal de verwijzende arts met u de nodige voorbereiding op punt stellen zoals
controle nierfunctie, controle hartritme, medicatie, allergie, zwangerschap, … .
U moet 4 uur nuchter zijn vóór het onderzoek.

Het onderzoek
De verpleegkundige zal nogmaals navraag doen naar allergie, zwangerschap, … .
De verpleegkundige zal u vragen uw bovenste kledij uit te doen en een schortje aan te
trekken.
Voor dit onderzoek wordt een buisje geplaatst in een ader in de arm. Via deze weg spuit
men contrast (kleurstof) in om de kransslagaders van het hart te zien.
Ook wordt nog medicatie toegediend om de kransslagaders goed te laten opengaan en
eventueel medicatie om het hartritme te vertragen.
Op de huid worden electroden aangebracht. Controle van het hartritme is nodig om de
scan op het juiste tijdstip te kunnen opstarten.
De radioloog en de verpleegkundige zullen u begeleiden tijdens dit onderzoek.
Bij het inspuiten kunt u een warmtegevoel ervaren en heel uitzonderlijk wat misselijkheid.

Na het onderzoek
De electroden en het buisje in de arm worden verwijderd.
De verpleegkundige zal de nodige aandacht schenken aan het optreden van eventuele
allergische reacties (zoals roodheid, jeuk, papels, niezen, kortademigheid, ...). Zo nodig
worden in overleg met de radioloog de nodige maatregelen genomen.
Laattijdige allergische reactie (als u reeds het ziekenhuis verlaten heeft) zijn mogelijk maar
heel zeldzaam. Indien u problemen ervaart kunt u contact opnemen met onze dienst of
met de huisarts.
U krijgt de raad om voldoende te drinken om het contrast sneller te verwijderen via de
nieren.
De uitslag van het onderzoek is na enkele dagen bekend. Uw arts krijgt alle info van de
radioloog.

Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u contact opnemen met de dienst medische
beeldvorming op nummer 057 35 74 00.
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