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DOEL VAN HET ONDERZOEK 

 
Ondanks de continue ontwikkeling van steeds 
nieuwe technieken blijft de standaard radiologie 
een belangrijke plaats innemen in de medische 
beeldvorming. Op basis van het standaard 
radiologisch onderzoek zal de radioloog trachten 
een precieze diagnose te stellen of zal hij andere 
onderzoeken voorstellen om de betreffende 
aandoening te preciseren. 
Met röntgenfoto's kunnen wij binnen in uw lichaam 
kijken zonder daarvoor te moeten opereren. 
Indien nodig kan de radioloog onder radiologische 
controle bepaalde handelingen uitvoeren of stalen 
nemen met een naald of sondes. Deze 
onderzoeken gebeuren onder plaatselijke 
verdoving. 
 

VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK 

 
Voor röntgenfoto's van het beenderstelsel en de 
longen is er geen voorbereiding nodig. 
Indien een specifieke voorbereiding toch zou 
noodzakelijk zijn zal uw behandelend genees- heer 
u hiervan vooraf op de hoogte brengen. 

Om lange wachttijden te vermijden raden wij u aan 
uw radiologische onderzoek vooraf af te spreken. 
U kan dit via uw behandelend geneesheer of 
rechtstreeks op het nummer van de dienst 
Medische Beeldvorming 055/23 36 90.  
 
Vergeet niet uw vroegere röntgenfoto's mee te 
brengen. Deze kunnen van groot nut zijn bij het 
stellen van een diagnose. 
 
In geval van zwangerschap of vermoeden van 
zwangerschap moet u dit steeds melden aan de 
geneesheer of de röntgentechnieker. 
 
 
 
 
 
 

IS HET ONDERZOEK GEVAARLIJK? 

 
Röntgen- of X-stralen hebben een slechte reputatie. 
In ons dagelijkse leven ontvangen wij echter 
dezelfde stralen, zeker diegenen onder ons die in 
een granietstreek of hoog in de bergen verblijven. 
De medische radiologie heeft in de voorbije jaren 
enorme vooruitgang geboekt en de stralingsdosis 
bij een radiologische onderzoek is alsmaar kleiner 
geworden. 
Röntgenfoto's maken betekent niet dat men 
hierdoor radioactief wordt. 
 

DOET HET PIJN? 

 
Sommige houdingen zijn niet comfortabel, maar 
doen zelden pijn. Als u moeite hebt met sommige 
bewegingen of houdingen, kunt u dit steeds melden 
vóór de start van het onderzoek. 
 

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 
Voor een standaard radiologisch onderzoek wordt 
uw lichaam of het te onderzoeken orgaan tussen de 
röntgenbuis, die de röntgenstralen opwekt, en een 
plaat met een röntgenfilm die een beeld in negatief 
van de onderzochte structuren weergeeft, 
geplaatst. 
Naargelang de aard van het onderzoek moet u 
bepaalde kledingstukken en soms juwelen die zich 
ter hoogte van de te onderzoeken zondes 
bevinden, uitdoen. 
 
Eventueel wordt u een contrastmiddel ingespoten 
of moet u een contrastmiddel drinken om uw 
organen beter zichtbaar te maken. U wordt hiervan 
steeds vooraf verwittigd. 
 
Nadat u hebt plaatsgenomen op de röntgentafel 
plaatst de radioloog of röntgen-technieker u in de 
gewenste positie. Tijdens het onderzoek wordt u 
gevraagd van houding te veranderen indien 
noodzakelijk. 
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Bent u allergisch aan bepaalde voeding, 
medicatie of contrastmiddelen, aarzel dan 
zeker niet om dit te melden aan de geneesheer 
of de röntgentechnieker. Dit geldt evenzeer 
wanneer u allergische verschijnselen vertoont 
als netelroos, astma of eczeem. 
 

DUUR VAN HET ONDERZOEK 

 
Naargelang het type onderzoek en naargelang de 
te onderzoeken streek en moeilijkheidsgraad kan 
men stellen dat een standaard röntgenonderzoek 
gemiddeld een vijftiental minuten in beslag neemt. 

Gelieve er rekening mee te houden dat wegens 
onvoorziene omstandigheden het onderzoek soms 
later kan starten dan op het afgesproken uur. 
 

NA HET ONDERZOEK 

 
Heeft u de dag van het onderzoek een 
aanwezigheidsattest nodig voor de werkgever, dan 
kan u dit vragen bij de inschrijvingen op het 
secretariaat van de dienst Medische Beeldvorming. 
Na het onderzoek kunt u gerust uw dagelijkse 
activiteiten verder zetten. 
 
De resultaten van het onderzoek worden 
overgemaakt aan de verwijzende geneesheer voor 
verdere behandeling. 

 

IN GEVAL VAN WEIGERING 

 
Indien een standaard radiografie die door een arts 
noodzakelijk wordt geacht, niet wordt uitgevoerd 
omdat u dat niet wenst, is het mogelijk dat een op 
dat moment behandelbare ziekte niet wordt 
ontdekt, met nefaste gevolgen. 
 
 
 
 
 
 
 

TOT SLOT 

 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen 
hebben dan kunt u die gerust stellen als u op de 
afdeling komt, voordat het onderzoek begint. Heeft 
u nog vragen in verband met de voorbereiding en 
het gebruik van medicijnen, dan kan u steeds 
terecht bij uw behandelende arts of bij de 
verpleegkundige van de dienst. 

 
 
 
 
 
 

AFSPRAAK 

 
 
Datum:  …………………………………… 

Uur:  …………………………………… 

Afdeling: …………………………………… 

 
Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek.  
Als u onverhoopt de afspraak niet kunt nakomen, 
wilt u dan tijdig contact opnemen met de dienst 
Medische Beeldvorming op 055/23 36 90. 

 
 

 

 

 

 

 


