Radiologie & Nucleaire
geneeskunde

Röntgenfoto

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

Röntgenfoto

Röntgenfoto’s worden gemaakt op de afdeling Radiologie & Nucleaire
geneeskunde. Er zijn 3 locaties: Sneek, Emmeloord en Lemmer. Om een foto
te laten maken, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.
De huisarts kan röntgenfoto’s aanvragen met een papieren aanvraag of
digitaal via Zorgdomein. De bij de aanvraag behorende papieren moet u
meenemen naar het ziekenhuis. Een afspraak maken is niet nodig.
Onze openingstijden zijn:
• Sneek:
elke werkdag van 8:00 tot 16:45 uur.
• Emmeloord: elke werkdag van 8:30 tot 16:30 uur.
• Lemmer:
maandag, woensdag en vrijdag van 8:00 tot 11:30 uur.
De specialist vraagt een röntgenfoto digitaal aan en meestal hoort u direct
wanneer uw röntgenfoto gepland is.
Duur onderzoek
Het maken van röntgenfoto(‘s) duurt ongeveer 5 tot 15 minuten. Dit hangt af
van welke foto’s er nodig zijn en hoe mobiel u bent.
Voor het onderzoek
Er is geen voorbereiding nodig. U mag eten en drinken zoals u gewend bent
en als u medicijnen gebruikt, kunt u die gewoon innemen.
Als uw röntgenfoto’s in combinatie met een ander onderzoek zijn
aangevraagd, kan het zijn dat daarvoor wel voorbereiding nodig is en dat
u voor het andere onderzoek een aparte afspraak moet maken. Dit kunt u
nalezen bij de beschrijving van dat onderzoek.
Het onderzoek
Nadat u zich gemeld hebt, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. U wordt
opgeroepen door een laborant. Die neemt u mee naar een kleedkamer waar
u, als dat nodig is, bepaalde kledingstukken uit moet trekken. De laborant
vertelt u hoe u moet plaatsnemen voor het onderzoek. Als een bepaalde
houding u niet lukt, kunt u dit bij de laborant aangeven. Wanneer de foto’s
zijn gemaakt en goed zijn, kunt u zich weer aankleden en kunt u de afdeling
verlaten.

Na het onderzoek
De radioloog beoordeelt de beelden en maakt een verslag voor de arts
die het onderzoek heeft aangevraagd. Uw arts heeft u vóór het onderzoek
doorgegeven wanneer en hoe u de uitslag te horen krijgt.
Schadelijkheid
Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn. Daarom wordt het gebruik zoveel
mogelijk beperkt. Als u (misschien) zwanger bent of borstvoeding geeft,
is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons doorgeeft.
Afhankelijk van de reden voor dit onderzoek wordt het dan aangepast of
uitgesteld.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie, die u van
uw arts kreeg. Het gaat hier om algemene informatie. Het kan zijn dat uw
onderzoek iets anders verloopt.
Als u na het lezen van deze informatie vragen hebt, kunt u contact opnemen
met de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde. De afdeling is
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 85 20.
Informatie over uw rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en
plichten als patiënt’.
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