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Röntgenfoto

Op röntgenfoto's is de binnenkant van het lichaam zichtbaar. De foto's
worden gemaakt met behulp van röntgenstralen die gemakkelijk door
weefsels heendringen. Het verschil in doorlaatbaarheid van weefsels
maakt de verschillende structuren in het lichaam zichtbaar, zoals het
skelet.
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.

Zwangerschap
Bent u (mogelijk) zwanger, neem dan voor nader overleg contact op met de afdeling
Radiologie. Een radiologisch onderzoek kan in de eerste maanden van de zwangerschap
namelijk schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt vijf tot twintig minuten.

Voor het onderzoek
Er is geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek







De laborant brengt u naar de kleedkamer, waar u wordt verzocht de kleding van het
lichaamsdeel dat wordt gefotografeerd uit te trekken.
Vervolgens wordt u de onderzoekskamer binnengelaten.
Hoe en waar u moet plaatsnemen hangt af van het te onderzoeken lichaamsdeel.
De bediening van de apparatuur gebeurt vanachter een scherm. Dit is voor de
bescherming van de laborant.
Van elk lichaamsdeel worden in de regel twee foto's gemaakt.
Wanneer de foto's klaar zijn, mag u zich weer aankleden en in de wachtkamer
plaatsnemen. Tijdens de opname kunt u de röntgenbuis horen. Verder merkt of voelt u
niks ervan.

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

Naar huis
Na het onderzoek mag u meteen naar huis. Gebruik van auto, fiets of openbaar vervoer is
geen probleem.

Complicaties
Complicaties zijn niet te verwachten.

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


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
Route C1
afdeling Radiologie, locatie West
T
020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
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.
Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ uur

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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