PATIËNTENINFORMATIE SKELETFOTO’S

Algemeen
Door middel van deze brief wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het onderzoek.
Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.
Wat is röntgen(straling)?
Röntgen is een techniek om uw skelet en organen in beeld te brengen. Röntgenstraling
wordt opgewekt in een röntgenbuis. Elk weefsel in het lichaam heeft een andere
doordringbaarheid van röntgenstraling, daar wordt de sterkte van de röntgenbundel op
aangepast. Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling.
Doel van het onderzoek
Het onderzoek is bedoeld om met behulp van röntgenstraling eventuele afwijkingen zichtbaar
te maken.
Zwangerschap
Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, meldt u dit dan voorafgaand aan het
onderzoek bij de laborant(e).
Voorbereiding
Wij adviseren u geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis.
 Het is prettig als u kleding aan heeft die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.
Het onderzoek
Bij het maken van een röntgenfoto plaatst de laborant(e) u in een bepaalde houding tussen
het röntgenapparaat. Afhankelijk van het gebied wat op de foto gezet moet worden is dit
staand, liggend of zittend. Het is belangrijk om tijdens het onderzoek goed stil te blijven
staan, liggen of zitten en de instructies van de laborant(e) op te volgen. Om het lichaamsdeel
nauwkeurig in beeld te brengen zijn er vaak meerdere foto’s nodig in verschillende
richtingen.
Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.
Na het onderzoek
Bij dit onderzoek is geen nazorg nodig.
De uitslag van het onderzoek wordt op de eerstvolgende afspraak met u besproken door uw
behandelend (huis)arts.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan
uw behandelend arts of de röntgenlaborant(e). Telefonisch kunt u contact opnemen met de
afdeling Radiologie via 010-291 2200.

