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INFO NA UW ONDERZOEK
ALGEMEEN
Voor het resultaat van het onderzoek kan u steeds de dag nadien bij de aanvragende arts terecht.
Indien het onderzoek dringend is, wordt het resultaat na het onderzoek aan u meegegeven of
meegedeeld aan de aanvragende arts.
 De RX-beelden kan u na het onderzoek raadplegen via PACSonWEB met behulp van uw
codenummer dat u aan de RX-balie heeft meegekregen.
 Indien u vragen heeft, kunt u deze het best dadelijk na het onderzoek stellen. Als u bij thuiskomst
toch nog vragen heeft of problemen ondervindt ten gevolge van het onderzoek, kunt u contact
opnemen met de dienst Radiologie, uw huisarts of de dienst spoedgevallen.
 Indien u de auto zelf bestuurt dient u bij gebruik van Buscopan IV een half uurtje te wachten voor
vertrek naar huis tot het product uitgewerkt is (dubbelzicht is een mogelijke bijwerking).
 We passen steeds het ALARA-principe (zo laag mogelijke stralendosis) toe in kader van
stralenpreventie.
 Na het onderzoek mag u eten en drinken tenzij u nog een ander onderzoek moet ondergaan.


CONTRASTONDERZOEKEN:
Slokdarm-maag-darm onderzoeken




Het is aangewezen om thuis extra water te drinken om de bariumvloeistof te verdunnen en de
stoelgang te vergemakkelijken.
Bij gebruik van bariumcontrast zal uw stoelgang enkele dagen bleek gekleurd zijn, dit is normaal. In
geval van obstipatieproblemen kan u uw huisarts een laxeermiddel laten voorschrijven.
Bij gebruik van telebrix gastro kunnen er mogelijks buikkrampen optreden na het onderzoek.
Cystografie






Na het onderzoek kan u een prikkelend gevoel (pijngevoel) gewaar worden ten gevolge van het
inbrengen van een blaassonde. Een beetje bloedverlies is mogelijk. Indien u te veel hinder
ondervindt, kan u best contact opnemen met uw huisarts, die dan eventueel een ontsmettings- of
ontstekingsremmend middel kan voorschrijven.
Veel water drinken is aangewezen om bovenvernoemde problemen te vermijden/ verminderen.
Indien u een allergische reactie moest vertonen (papels, huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden,
jeuk, misselijkheid), neemt u best contact op met uw huisarts of de dienst spoedgevallen.
Onderzoeken met IV-contraststof
CT-scan onderzoek, ivp (= onderzoek van de nieren), flebografie (onderzoek van de aders)






Het is aangewezen om extra te drinken na het onderzoek om het jodiumhoudend contrastproduct
uit te plassen.
Indien u astma heeft wordt aangeraden om na het onderzoek een half uurtje op de dienst
radiologie te blijven om bij een eventuele laattijdige reactie de nodige maatregelen te treffen.
Indien u thuis een allergische reactie (papels, huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, jeuk,
misselijkheid) vertoont, kan u best contact opnemen met de dienst spoedgevallen of de huisarts.
Een lavement met telebrix gastro kan mogelijks buikkrampen geven.

