Informatie röntgenonderzoek
In overleg met uw arts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek bij het MMC te Echt. Bij dit
onderzoek worden er met behulp van röntgenstralen foto’s gemaakt. Deze beschrijving informeert u
over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Verder leest u welke voorbereidingen nodig zijn om
het onderzoek goed te laten verlopen.
Afspraak maken
Voor een röntgenonderzoek kunt u zonder afspraak bij ons terecht. Hiervoor kunt u zich melden bij
de balie van het MMC in Echt. U heeft wel een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist
nodig. De actuele openingstijden kunt u vinden op onze site.
Melden
U meldt bij de balie van het MMC in Echt en neemt plaats in de wachtkamer. De radiodiganostisch
laborant weet, nadat u zich heeft aangemeld aan de balie, dat u er bent. Zodra u aan de beurt bent,
roept de laborant u uit de wachtkamer en neemt u mee naar de onderzoeksruimte.
Onderzoek
Het onderzoek vindt plaats in de röntgenkamer met behulp van een digitaal röntgensysteem.
Afhankelijk van het gevraagd onderzoek worden er opnamen gemaakt van gewrichten, botten,
longen of buik. De straling die gebruikt wordt voor het vervaardigen van een röntgenfoto gaat door
het lichaam heen, waardoor weefsels zichtbaar worden. Deze straling brengt geen directe risico’s
met zich mee. Echter is de straling wel schadelijk als u hier dagelijks, meerdere malen, mee in
aanraking komt. Hierdoor is het niet toegestaan om familie mee de ruimte in te nemen tijdens het
onderzoek.
Voorbereiding
Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor een röntgenonderzoek.
Röntgenonderzoek bij zwangerschap
Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn, bespreek dit dan vooraf met uw behandelend arts of
meld dit voorafgaand aan het onderzoek aan de laborant. Röntgenstralen kunnen namelijk
schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek kunt u naar huis terug. U kunt gewoon zelf autorijden.
Uitslag van het röntgenonderzoek
De foto’s die tijdens het röntgenonderzoek zijn gemaakt, worden bekeken en beoordeeld door de
radioloog. Deze maakt een verslag van het onderzoek. De arts die de röntgenfoto voor u heeft
aangevraagd, ontvangt de onderzoeksuitslag. Afhankelijk van wat u met uw behandelend arts heeft
afgesproken krijgt u de uitslag telefonisch of tijdens een afspraak te horen. Het MMC Echt streeft er
altijd naar om de uitslag binnen 48 uur te realiseren.
Indien de röntgenfoto’s te weinig informatie opleveren, kan het nuttig zijn om bijvoorbeeld een MRI
of echografie te ondergaan.
Meer informatie?
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u te allen tijden terecht bij de
medewerkers van het MMC Echt. Tijdens het onderzoek verteld de laborant steeds wat er gaat
gebeuren. U kunt aan hen ook vragen stellen, vooraf en na afloop van het onderzoek.

