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Informatiebrochure patiënten

Tijdsduur

U verblijft ongeveer tien minuten in de scanruimte. 
De eigenlijke beeldvorming van de kransslagaders 
gebeurt in enkele hartslagen. 

Naar huis

Als er geen nevenwerkingen zijn van de contrastvloeistof 
of de bètablokkers, mag u meteen na het onderzoek 
naar huis. Nadien moet u veel water drinken zodat de 
contrastvloeistof het lichaam via de urine kan verlaten. 

Als u een laattijdige reactie zou hebben op de contrast-
vloeistof zoals: 
• niezen
• papels (rode bultjes op de huid zoals bij een insecten-

beet)
• jeuk
• benauwdheid
• zwelling van keel, ogen of lippen
dan contacteert u het best onmiddellijk uw huisarts of de 
dienst spoedgevallen.

Resultaten

De cardioloog en radioloog interpreteren de beelden. 
Enkele dagen later ontvangt uw verwijzende arts een 
uitgebreid verslag met de bevindingen.

Contact

Hebt u nog vragen of wenst u een afspraak te maken? 
U kunt ons steeds contacteren op tel. 03 821 35 38.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook      en twitter    



Beste patiënt,

Welkom in het UZA. In deze brochure vindt u wat meer 
informatie over een coronaire CT-scan of ‘coronaire 
CT-angiografi e’. Hebt u nog vragen? Dan helpen onze 
medewerkers u graag verder. Onze contactgegevens vindt 
u achteraan.

Een coronaire CT-angiografi e

De coronaire CT-angiografi e is een techniek om het hart te 
onderzoeken en om vernauwingen van de kransslagaders 
op te sporen. De CT-scanner maakt niet alleen computer-
opnamen van de kransslagaders, maar ook van de 
omgevende structuren, de hartkleppen en de hartspier. 
De weefsels worden zichtbaar met behulp van contrast-
vloeistof. Met de resultaten van het onderzoek bepalen we 
de toestand van uw hart en het risico op een hartinfarct.  

Toepassingen

De coronaire CT-scan is een recente techniek met veel 
toepassingen. Met de scan kunnen we eventuele vernau-
wingen in de kransslagaders opsporen. We kunnen ook 
de doorgankelijkheid van een stent of bypass nakijken. 
Uw behandelende arts kan het best beoordelen of u in 
aanmerking komt voor dit onderzoek.

Tegenaanwijzingen

In de volgende situaties is een coronaire CT-scan niet 
mogelijk: 
• Bij zwangere vrouwen wegens de X-stralen.
• Bij extreem zwaarlijvige personen (meer dan 180 kg). 
• Als u allergisch bent voor contrastvloeistoff en moet u 

als voorbereiding medicatie innemen de avond voor het 
onderzoek, voorgeschreven door een arts. Verwittig ook 
steeds de verpleegkundige over uw allergie voor de start 
van het onderzoek.

• Als u aan ernstig nierfalen lijdt, is het contrastonderzoek 
met de CT-scanner onmogelijk, maar kan wel een calcium-
score gemaakt worden.

• Als u al lang aan astma lijdt, mag u geen hartvertragende 
bètablokkers krijgen.

• Als u problemen hebt om gedurende enkele seconden 
uw adem in te houden. 

• Bij een te snel of onregelmatig hartritme.

Hoe bereidt u zich voor?

• Meld u nuchter aan op de dienst cardiologie. Vier uur 
voor het onderzoek mag u niets eten of drinken.

• U mag uw gewone geneesmiddelen met water innemen. 
• Drink op de dag van het onderzoek geen koffi  e, thee, 

cola of andere cafeïnehoudende dranken. De cafeïne 
versnelt namelijk de hartslag. 

• Uw hartslag moet tussen de 50 en 60 slagen per minuut 
zijn voor een optimale beeldkwaliteit. Om de hartslag 
te vertragen, krijgt u enkele uren voor het onderzoek 
een pilletje (bètablokker). Als u dit op de dienst zelf zal 
krijgen, moet u zich één uur voor het geplande onder-
zoeksuur aanmelden.

Verloop van het onderzoek
 
Bij uw aankomst op de dienst cardiologie controleert 
een verpleegkundige uw hartslag, bloeddruk, lengte en 
gewicht. U krijgt ook een infuus in uw arm om contrast-
vloeistof tijdens het onderzoek te kunnen toedienen. 
Als uw hartslag te snel is, kan de arts u bijkomende 
geneesmiddelen toedienen. 

Net voor het onderzoek kleeft de verpleegkundige elek-
troden op uw borstkas om de hartbewegingen te kunnen 
volgen, zoals bij een gewoon elektrocardiogram. 

Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een 
hartscan zonder contrastvloeistof om de ‘calciumscore’ 
te bepalen. Deze score geeft een idee over de hoeveel-
heid kalk in de kransslagaders. Een tweede scan met 
contrast-vloeistof maakt de bloedvaten en vernauwingen 
zichtbaar.

Tijdens het scannen moet u regelmatig uw adem enkele 
seconden inhouden. 


