
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie Oost  
 

Hart en bloedvaten 

ct-scan TAVI 
 
 

U krijgt binnenkort een onderzoek via een CT-scan. Vanwege een 

lekkende of vernauwde hartklep is het nodig om deze te vervangen of te 

repareren. Daarom onderzoeken we de bloedvaten rondom uw hart om te 

kunnen beoordelen welke behandeling in uw geval het meest geschikt is. 
 

Wat is een CT-scan? 

CT staat voor Computer Tomografie. Een CT-scan is een röntgenapparaat dat een serie 

foto's maakt van het lichaamsdeel dat we willen onderzoeken. Op deze manier kunnen we 

eventuele ziektes en/of afwijkingen opsporen. 

 

Lees van te voren onderstaande informatie goed door. Het is belangrijk dat u de instructies 

opvolgt. Anders kan de afspraak niet doorgaan! 

 

Voorbereiding 

 Wij meten eerst uw bloeddruk en hartslag en u krijgt een infuus in de arm.  

 U moet vanaf een uur voor het onderzoek nuchter zijn. U moet dan stoppen met eten, 

drinken of roken. Dat noemen we nuchter zijn.  

 

Belangrijk 

 Bij dit onderzoek krijgt u een contrastmiddel via een infuus in uw (rechter)arm. Door het 

jodium in dit contrastmiddel zijn de bloedvaten beter zichtbaar. 

 Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, contrastmiddelen of 

jodium? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de behandelend arts. 

 Gebruikt u medicijnen? Dan kunt u deze innemen zoals u gewend bent.  

 Hebt u diabetes en gebruikt u het medicijn metformine, glucofage, glucovance of 

avandamet? Neem dan contact op met uw behandelend arts. Mogelijk mag u deze 

medicatie tot 48 uur na het CT-onderzoek NIET gebruiken! 

 Hebt u een verminderde nierfunctie? Het kan nodig zijn om voor en na het onderzoek 

vocht via een infuus toe te dienen. Uw cardioloog bespreekt dit met u. 

 Wij raden u af om na het onderzoek met het openbaar vervoer te reizen, omdat dit te 

inspannend kan zijn. Zorg dat u onder begeleiding met een auto of taxi naar huis wordt 

vervoerd en rijd niet zelf. Deze persoon kan in principe niet bij het onderzoek aanwezig 

zijn. Helpen met omkleden is wel toegestaan.  
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Het onderzoek 

 De radiologisch medewerker brengt u naar de onderzoekskamer en vraagt u om uw 

bovenlichaam te ontbloten en eventuele sieraden af te doen. 

 De radiologisch medewerker geeft informatie over het onderzoek. Uw vragen kunt u dan 

stellen. 

 U gaat liggen op de onderzoekstafel en wij plakken 4 ECG-stickers op uw borstkas en 

buik 

 We sluiten de elektroden aan op de ECG-stickers zodat we uw hartritme kunnen 

registreren.  

 Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel die langzaam door een soort ring 

van 70 cm breed schuift. In de ring bevindt zich een röntgenbuis waarmee de foto’s 

worden gemaakt. De röntgenbuis draait tijdens het maken van de foto’s rond en dat 

maakt wat lawaai. Het is belangrijk om zo stil mogelijk en in dezelfde houding te blijven 

liggen om goede beelden te krijgen. U hoort tijdens het onderzoek wanneer u moet in- en 

uitademen. 

 Tijdens het onderzoek dienen we via het infuus jodiumhoudend contrastmiddel toe. U 

hoort van de radiologisch medewerker wanneer dit middel toegediend wordt. Tijdens het 

inspuiten kunt u kortdurend een warm gevoel krijgen. 

 Via een soort raam kan de radiologisch medewerker u zien en in de gaten houden. Via 

een intercom kunt u praten met hem praten.  

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.  

 

Na het onderzoek 
Soms verblijft u na het onderzoek nog een of enkele uren op de afdeling cardiologie B3, de 

cardiolounge. Als dat in uw geval nodig is, bespreekt de cardioloog van de afdeling dit met u.  

 

De uitslag 
De radioloog bekijkt de CT-beelden en vergelijkt de beelden met eventuele eerdere 

onderzoeken. De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt binnen 5 werkdagen de 

uitslag van het onderzoek. 
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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  
Planning Hartcentrum, locatie Oost 

T 020 599 36 74 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E ctcplanner@olvg.nl  
 
 

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  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 10 september 2020, foldernr.3048 
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