
Informatie over het maken van röntgenfoto’s
(beeldvormend onderzoek).

Uw huisarts heeft u voor een röntgenonderzoek doorverwezen. 
U kunt voor dit onderzoek bij de Diagnosestudio terecht. Onze medisch 
specialisten en medewerkers doen er alles aan om u met de beste zorg te 
omringen en uw bezoek aan de Diagnosestudio zo aangenaam mogelijk 
te maken.

Ter voorbereiding op uw afspraak informeren we u met deze folder over 
de gang van zaken rondom het maken van een röntgenfoto. 
Daarnaast zetten we een aantal praktische zaken en nuttige informatie 
voor u op een rij.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 
Achterop vindt u de contactgegevens van de Diagnosestudio. 
De medewerkers van de Diagnosestudio beantwoorden uw vragen graag.

Röntgenonderzoek



Algemeen

Bij een röntgenonderzoek wil uw huisarts foto’s laten maken van de 
binnenkant van uw lichaam.

Doel

Met röntgenstralen is te zien hoe een lichaamsdeel er van binnen uitziet. 
Zo kunnen we een foto maken van bijvoorbeeld uw botten en gewrichten 
maar ook van uw organen zoals de longen.

Afspraak

U kunt een afspraak maken voor dit onderzoek door contact op te nemen 
met de Diagnosestudio. Het telefoonnummer is 088 753 18 00.

Wilt u bij verhindering voor een geplande afspraak ons dit zo spoedig 
mogelijk laten weten, zodat een andere patiënt eventueel in uw plaats kan 
komen?

Voorbereiding

Er is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding noodzakelijk.

Melden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich, ongeveer tien minuten vóór 
de afgesproken tijd, aan de balie van de Diagnosestudio. U kunt daarna 
plaatsnemen in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, roept de 
laborant u op.



Het onderzoek

Het onderzoek duurt, afhankelijk van het te onderzoeken gebied, ongeveer 
5 à 10 minuten. Een speciaal opgeleide laborant voert het onderzoek 
uit. Er mogen geen metalen voorwerpen in het te onderzoeken gebied 
aanwezig zijn. De laborant verzoekt u daarom om in een kleedkamer het te 
onderzoeken lichaamsdeel te ontdoen van kleding en eventuele sieraden. 
De laborant zal u op de juiste manier positioneren voor het onderzoek: 
staand, liggend of zittend, afhankelijk van het af te beelden lichaamsdeel. 
Meestal worden er meerdere foto’s vanuit verschillende richtingen 
gemaakt en het kan zijn dat de laborant u vraagt om verschillende 
houdingen aan te nemen of even de adem in te houden voor de foto. 
Als de röntgenfoto’s gemaakt zijn kunt u zich weer aankleden.

Afhankelijk van de vraagstelling van uw huisarts kan de laborant u 
vragen weer even plaats te nemen in de wachtruimte, om te wachten op 
een voorlopige uitslag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een mogelijke 
botbreuk, uw foto wordt dan direct beoordeeld door de radioloog. In alle 
andere gevallen wordt het verslag van de radioloog opgestuurd naar uw 
huisarts. Tijdens de volgende afspraak met uw huisarts krijgt u de uitslag 
van het onderzoek.

Belangrijk is dat u:

• weet dat als u zich vóór of tijdens het onderzoek ergens zorgen over 
maakt of vragen heeft, u ons dit gewoon kunt vertellen;

• het aanvraagformulier van uw huisarts en een geldige legitimatie 
meeneemt;

• de medicijnen blijft gebruiken die u altijd gebruikt;
• weet dat u na het onderzoek gewoon naar huis kunt gaan en/of uw 

werkzaamheden kunt hervatten;
• weet dat de radioloog de foto’s beoordeelt en het verslag van de 

bevindingen binnen 24 uur naar uw huisarts stuurt. Die stelt u 
vervolgens zo snel mogelijk op de hoogte.
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Tot slot

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met een van onze 
medewerkers van de Diagnosestudio. We zijn bereikbaar op werkdagen 
tussen 08:00 tot 17:00 uur.


