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Zuyderland is een zorginstelling die
zorg biedt in de gehele zorgketen
(Cure en Care), wat in deze omvang
uniek te noemen is.
Patiënten en cliënten zijn bij ons in
vertrouwde handen, vanaf de
geboorte tot aan de laatste
levensfase. We zijn een service- en
persoonsgerichte organisatie van
hoge kwaliteit en bieden patiënten en
cliënten de mogelijkheden om goed
geïnformeerd mee te beslissen wat er
wel en niet moet gebeuren.
Onze patiënten en cliënten krijgen
volop mogelijkheden om aan te
geven welke elementen zij in de zorg
belangrijk vinden.

De uitslag
Contactgegevens Medische Beeldvorming, Radiologie
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Inleiding
Het doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van eventuele afwijkingen van het skelet, de luchtwegen
en/of de buikorganen.

De gang van zaken voor en tijdens het onderzoek
We vragen u zich op het afgesproken tijdstip te melden bij de afdeling Medische beeldvorming. Hierna kunt u
plaatsnemen in de wachtkamer totdat de röntgenlaborant u meeneemt naar de onderzoeksruimte.
Voor het onderzoek maakt u het te fotograferen gedeelte van het lichaam vrij van kleding. Uw onderbroek
mag u aanhouden Ook sieraden, piercings, gebitsprothesen, beha's en andere voorwerpen waar metaal in zit,
die in of bij het gebied zitten dat gefotografeerd wordt, haalt u weg.
Vanuit het kleedhokje komt u in de onderzoekkamer. De röntgenlaborant vraagt u, afhankelijk van het
onderzoek, in een bepaalde houding te gaan staan, liggen of zitten. Met behulp van een lichtveld stelt de
röntgenlaborant de apparatuur in. Als de foto gemaakt wordt in het gebied van de longen of het middenrif,
vraagt de röntgenlaborant u om in te ademen of uit te ademen en vervolgens de adem vast te houden.
Tijdens het maken van de foto mag u niet bewegen om onscherpte op de röntgenfoto te voorkomen.

Zwangerschap
Als u zwanger bent of hierover onzeker bent, meld dit dan voor het onderzoek.
Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Neem hierover tijdens kantooruren contact op
met de afdeling Medische beeldvorming.

Na het onderzoek
Als alle röntgenfoto's gemaakt zijn, controleert de röntgenlaborant deze op technische kwaliteit. Als de foto's
goed gelukt zijn mag u weer naar huis of naar uw specialist.
Indien u door uw huisarts bent doorverwezen voor een spoedfoto van de luchtwegen of mogelijke botbreuk,
zal een radioloog de foto's bekijken vóórdat u naar huis gaat. De radioloog bepaalt of u een voorlopige uitslag
mee krijgt en of het nodig is om u door te sturen naar de Spoedeisende hulp.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

De uitslag
U krijgt de uitslag niet direct te horen. Het verslag wordt later gemaakt door de radioloog. In een
vervolgafspraak bespreekt uw huisarts of specialist de uitslag met u. Deze afspraak dient u zelf te maken.
Als u op de afgesproken tijd niet kunt komen, vragen we u dit zo snel mogelijk door te geven aan de afdeling
Medische beeldvorming.
De telefoonnummers (afsprakennummer) vindt u hieronder.

Contactgegevens Medische Beeldvorming, Radiologie
Zuyderland Medisch Centrum, afdeling Radiologie
Locatie Heerlen:
Souterrain Balie 10
Afsprakennummer: 088 - 459 6696
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Locatie Sittard-Geleen:
Meldpunt West 12
Afsprakennummer: 088 - 459 7747
Informatienummer: 088 - 459 5450
Internet:
www.zuyderland.nl/medische-beeldvorming
www.zuyderland.nl
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