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Een thorax is een röntgenfoto van de borstkas, hart en de longen. Op
röntgenfoto's is de binnenkant van het lichaam zichtbaar. De foto's
worden gemaakt met behulp van elektromagnetische stralen die
gemakkelijk door weefsels heendringen. Het verschil in doorlaatbaarheid
van weefsels maakt de verschillende structuren in het lichaam zichtbaar,
zoals de organen in de borstkas.
Het onderzoek is een hulpmiddel bij het stellen van een diagnose bij hart- en
longaandoeningen en botafwijkingen in de borstkas. Op een thoraxfoto kunnen onder andere
de contouren van het hart worden onderscheiden.
Röntgenonderzoek is nagenoeg onschadelijk, omdat het meestal gaat om enkele
onderzoeken per jaar. Medewerkers van röntgenafdelingen nemen plaats achter een
speciaal schot, omdat zij door hun werk anders aan te veel straling zouden blootstaan.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Voor het onderzoek
Er is geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek





In een kleedkamer trekt u bovenkleding uit en doet u eventuele sieraden af.
Dan neemt u plaats voor het röntgenapparaat.
Tijdens het maken van de foto's moet u even diep inademen en uw adem inhouden.
Meestal worden er twee foto's van de borstkas gemaakt: een van voren en een van opzij.
Soms ook worden de foto's vanuit andere invalshoeken genomen.

De uitslag
Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken.

Naar huis
Na het onderzoek mag u naar huis. Gebruik van eigen of openbaar vervoer is geen
probleem.

Complicaties
Complicaties zijn niet te verwachten.

Uw afspraak is op _______-_______-_______ om ______.______ uur, locatie Oost / West

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of
kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op
met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online
Meer informatie vindt u ook op de volgende website(s):
 www.olvg.nl/radiologie

Contact
afdeling Radiologie, locatie Oost
T
020 599 33 25 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
radiologieoosterpark@olvg.nl
afdeling Radiologie, locatie West
T
020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 - 16.15. Dinsdag en donderdag van 17.30 tot 21.00
uur behalve tijdens schoolvakanties)
Route 15
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Bel zo snel mogelijk met de afdeling. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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