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Doel van het onderzoek 
In veel gevallen is een röntgenfoto onmisbaar bij het stellen van een diagnose. Door middel 
van een röntgenfoto kan vaak een ziekte of botbreuk (=afwijking) zichtbaar gemaakt worden. 

Zwangerschap 
Het is ongewenst dat dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. De straling 
kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger, of bestaat de mogelijkheid dat u 
zwanger bent, overleg dan met uw behandelend arts. De medewerkers van de afdeling 
radiologie zorgen ervoor dat de hoeveelheid straling bij elk onderzoek zo gering mogelijk is, 
want de hoeveelheid straling moet bij iedereen beperkt blijven.

Werkwijze 
Op de afdeling radiologie meldt u zich aan de balie. Vervolgens neemt u plaats in de 
wachtkamer, waar u door de radiodiagnostisch laborant wordt opgeroepen. U wordt geholpen 
in volgorde van binnenkomst. Het kan echter zijn dat er een spoedpatiënt of een patiënt uit de 
kliniek eerst geholpen moet worden. Als u uit de wachtkamer opgeroepen wordt, zal de 
laborant u vragen in de kleedkamer het betreffende lichaamsdeel bloot te maken en te 
ontdoen van eventuele sieraden. Daarna komt u via de andere deur van de kleedkamer in de 
röntgenkamer en neemt u plaats op de röntgentafel of voor het röntgenstatief. Meestal 
worden er twee opnames gemaakt, maar in sommige gevallen kan volstaan worden met één 
beeld of zijn er juist meerdere opnames nodig. Zijn alle opnames gemaakt en in technische 
zin geslaagd, dan brengt de laborant u terug naar uw kleedkamer. Daar kunt u zich weer 
aankleden en de afdeling verlaten of indien nodig wachten in de wachtkamer op de uitslag. 

De uitslag 
De radioloog beoordeelt de beelden en geeft het onderzoeksresultaat zo spoedig mogelijk 
door aan uw behandelend arts. Uw behandelend arts bespreekt met u de resultaten van het 
onderzoek. Bij een botbreuk krijgt u de uitslag meestal meteen te horen en wordt u in veel 
gevallen direct doorverwezen naar de eerste hulp voor verder advies of behandeling.

Vragen 
Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Aan de hand van deze informatie beslist u, 
samen met uw arts, of u het onderzoek laat doen. Heeft u na het gesprek met uw arts en na 
het lezen van deze informatie nog vragen (noteer deze dan eventueel van tevoren, zodat u 
niets vergeet), dan kunt u altijd contact opnemen met de receptie van de afdeling radiologie.
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