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Dagbehandeling interne geneeskunde

CT-scan onder narcose
Binnenkort krijgt u een CT-scan onder narcose. In deze folder leest u wat het
onderzoek inhoudt en hoe u zich voorbereidt op het onderzoek.
Belangrijk om te weten:
• Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de dagbehandeling interne
geneeskunde. U meldt zich 30 minuten voor de CT-scan bij de dagbehandeling. Op uw afsprakenbrief staat hoe laat u zich moet melden bij de dagbehandeling. Een routebeschrijving naar de dagbehandeling interne geneeskunde vindt u in deze folder.
•

Neem het volgende mee op de dag van het onderzoek:
• uw identiteitskaart of paspoort
• uw verzekeringspas
•	een actueel overzicht van de medicijnen die u op dit moment gebruikt.
Deze kunt u opvragen bij uw apotheek.

•

U mag tot 6 uur voor het onderzoek eten en tot 2 uur voor het onderzoek
drinken (heldere dranken).

•

U mag het medicijn Votubia® niet innemen op de dag van het onderzoek.
Andere medicijnen die u gebruikt (bijvoorbeeld tegen epilepsie), mag u wel
innemen.

•

Als u de narcose via een infuus in uw hand laat toedienen, kunt u 1 tot
maximaal 2 uur voorafgaand aan het onderzoek een verdovende zalf op uw
handruggen smeren. Deze zalf kunt u ophalen met bijgevoegd recept bij
uw apotheek.

Vragen
Als u nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de dagbehandeling
interne geneeskunde via telefoonnummer 088 75 573 32.
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Wat is een CT-scan?
Een CT-scan is een apparaat wat met röntgenstraling afbeeldingen maakt van
het lichaam. De bundel röntgenstralen is heel smal. Daarom is het mogelijk om
dunne ‘plakjes’ van het lichaam af te beelden. Alle dunne ‘plakjes’ bij elkaar
geven een volledig beeld van het onderzochte lichaamsdeel. De ‘plakjes’
kunnen met een computer worden bewerkt. Zo kan de arts het onderzochte
lichaamsdeel ook vanuit andere richtingen bekijken.

Narcose
Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Uw
behandelend arts heeft daarom met u afgesproken dat u voor het onderzoek
onder narcose gaat. De anesthesioloog geeft u slaapmedicatie om in diepe
slaap te komen. De anesthesioloog neemt dan ook direct bloed af. De narcose
kan op twee manieren worden toegediend:
1. Via een infuus
U krijgt de slaapmedicatie via een infuus in uw hand toegediend.
2. Via een kapje
	U krijgt een kapje over uw mond en uw neus. U ademt de slaapmedicatie in
en hierdoor valt u in slaap. Als u in slaap bent gevallen, brengt de anesthesioloog een infuus in uw hand in.
Tijdens de narcose houdt een apparaat uw bloeddruk, hartslag en ademhaling
in de gaten.
Voorafgaand aan de dagopname neemt de anesthesioloog telefonisch contact
met u of uw mentor op. Hij/zij bespreekt de narcose met u of uw mentor. U
kunt tijdens dit gesprek zelf ook vragen stellen.
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Verloop van het onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek wordt u opgenomen op de dagbehandeling interne geneeskunde. Een verpleegkundige van de dagbehandeling
controleert op de dag van het onderzoek uw pols, bloeddruk en temperatuur. Ook vraagt ze naar uw lengte en gewicht. De verpleegkundig specialist
en/of uw behandelend arts komen tijdens de dagopname bij u langs en
vragen bijzonderheden na.
De verpleegkundige brengt u met een bed naar de afdeling radiologie. Hier
vindt de CT-scan plaats. Uw begeleider kan mee naar deze afdeling en bij u
blijven tot u in slaap bent. Bij de CT-scan ligt u op een onderzoekstafel. Deze
tafel schuift door een soort tunnel. De scanner maakt vervolgens opnamen
van doorsneden van het lichaam. De CT-scan duurt ongeveer 45 minuten.
Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Uw begeleider
kan ook naar de uitslaapkamer komen. Als u weer goed wakker bent, haalt de
verpleegkundige van de dagbehandeling u op en brengt u terug naar de
dagbehandeling interne geneeskunde. Op de dagbehandeling krijgt u wat te
eten en te drinken. Daarna kunt u naar huis. Houdt er rekening mee dat de
opname in totaal 2 - 2,5 uur duurt.
De radioloog beoordeelt de beelden van de CT-scan. Uw behandelend arts
ontvangt de resultaten en bespreekt met u de definitieve uitslag. Een
afspraak voor deze uitslag krijgt u thuisgestuurd.
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Voorbereiding thuis
Om het onderzoek goed te laten verlopen is het belangrijk dat u onderstaande aanwijzingen doorneemt en uitvoert, zodat u goed voorbereid bent op
het onderzoek:
•

•

•

•

Eten en drinken: u mag tot 6 uur voor de narcose eten. U mag heldere
dranken zonder alcohol drinken tot 2 uur voor de narcose. Heldere
dranken zijn dranken waar u doorheen kunt kijken zoals thee, water en
limonade. Koffie mag ook, maar zonder melk of room.
Medicijnen: Indien u Votubia® (Everolimus) gebruikt mag u deze de
ochtend van het onderzoek niet innemen. Andere medicijnen die u
gebruikt (bijvoorbeeld tegen epilepsie), mag u wel innemen.
Kleding: kledingstukken waarin metaal is verwerkt (bijvoorbeeld de
‘spijkertjes’ in een spijkerbroek en gespen) dient u voor het onderzoek uit
te trekken. Ook metalen voorwerpen zoals sieraden dient u vóór het
onderzoek af te doen. Deze verstoren de opnamen. Soms wordt u ook
gevraagd om gebitsprothese of plaatje uit te doen.
Verdovende pleister: om het infuus via uw hand te vergemakkelijken
kunt u thuis Emla® zalf op uw beide handruggen smeren. Dit is een
verdovende zalf die moet worden afgeplakt met de bijgeleverde transparante pleisters. U kunt de zalf en pleisters met bijgevoegd recept bij uw
eigen apotheek halen. Voor een goede verdovende werking, plakt u een
pleister 1 tot maximaal 2 uur voor de afspraak op de beide handruggen.
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