
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTIEBROCHURE 
 

voor studenten 
 

MEDISCHE BEELDVORMING 
 CAMPUS SINT-JAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekenhuis Oost Limburg 

2004 

 



Pagina  

Introductiebrochure Medische Beeldvorming Campus Sint-Jan 

Aangepaste versie september 2004  

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord 
 
1. Voorstelling van de eenheid 
 
 1.1. Situering van de dienst Medische Beeldvorming     4 
 1.2. Voorstelling van de zalen        4 
 1.3. Doelstellingen van de dienst        7 
 1.4. Organogram          8 
 
2. Taakinhoud en -verdeling 
 
 2.1. Dagindeling          9 
 2.2. Verantwoordelijkheden         10 
 2.3. Taken van een verpleegkundige medische beeldvorming    10 
 
3. Voorbereiding van de patiënt op de verschillende onderzoeken 
 

3.1. RX           11 
3.2. CT           13 
3.3. MR           14 

 
4. Verwachtingen         
 
 4.1. Algemeen          16 
 4.2. Mogelijke taken van de student        17 
 
5. Slotwoord           20 
 
 

Inhoudstafel 



Pagina  

Introductiebrochure Medische Beeldvorming Campus Sint-Jan 

Aangepaste versie september 2004  

3 

 
 
 

 

INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN 
 

MEDISCHE BEELDVORMING 
 

Z.O.L. 
 

CAMPUS SINT-JAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 

 

 

 

 Van harte welkom op onze afdeling medische beeldvorming. Deze afdeling is waarschijnlijk 

een  totaal nieuw gegeven voor jou, daar dit onderdeel van de geneeskunde zeer weinig aan 

bod komt in de opleiding verpleegkunde. 

Graag willen we je als student-verpleegkunde opnemen in onze werksituatie. Dit vergt 

uiteraard een leergierige houding van uwentwege en een intense begeleiding van onze zijde. 

 

Indien je, op welk moment ook, vragen hebt, aarzel dan niet om steun of uitleg te vragen. 

 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken op de afdeling. Het is een beknopte 

begeleidingsbrochure die je altijd kan raadplegen. 

 

Wij wensen je alvast een aangename stageperiode. 

 

 

Namens de ganse equipe. 
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1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 

 
 
1. 1  Situering van de dienst  Medische Beeldvorming 

 
De dienst medische beeldvorming bevindt zich in het midden van het ziekenhuis, 
namelijk tussen heelkunde en geneeskunde, op de eerste verdieping naast de 
consultaties enerzijds en direct verbonden met de dienst spoedgevallen anderzijds. 
 
Architectonisch is er een scheiding tussen ambulante en gehospitaliseerde patiënten 
(verschillende wachtzalen en gangen). 
 
De dienst medische beeldvorming is een zeer grote afdeling binnen het ziekenhuis 
en bevat diverse onderdelen: 
 

- RX: zaal 1,2,3,7 en mammografiezaal; angiografie en interventionele 
radiologie ( zaal 6 en 8 ); 

- zaal 5: steretaxie van de mammae; 
- echografie ( 2 zalen ); 
- CT ( computer tomografie ) ( 2 zalen ); 
- MR ( magnetische resonantie ) ( 2 zalen ); 
- RX Spoed : 1 zaal 
- Echo Spoed : 1 zaal 
- CT Spoed : 1 zaal 

 
( Op de volgende pagina's vindt u een situatieschets van de dienst. ) 
- inschrijvingen; 
- medisch secretariaat 
 

1.2   Voorstelling van de zalen. 
 

• Zaal 1 (Siemens Siregraph C) 
- alle ambulante gastro-intestinale onderzoeken ( colon, IVP,...) 
- alle contrastonderzoeken 
- hysterografie 
- alle ambulante botonderzoeken 

 
• Zaal 2 A (Siemens Tridory) (geen scopie) 

(IVP – NSE) - klein bot 
  - thorax statief 
 

• Zaal 2 B (Siemens Siregraph D)  
  - alle botonderzoeken  
  - contrastonderzoeken - geen mictiecystogrammen, geen SMD,...) 
  - IVP (bij hoog aanbod) 
 
• Zaal 3 (Siemens Siregraph D) 
 (gastro-intestinale onderzoeken)  

- ambulante patiënten 
  - arthrografie 
  - myelografie 
  - flebografie 
  - (IVP) 

- alle botonderzoeken 
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- ERCP 
 
• Zaal 5 (LORAD Multicare Platinum) 
   - Steretaxie van de mammae 
 
•••• Zaal 6 (Siemens Iconos) 

- interventionele angiografie (embolisatie, I.A. chemotherapie, PTC, 
IDSA 
IV; galwegdrainages, etc...) 

  - myelografie 
  - flebografie 
  - alle andere onderzoeken indien er geen aanvragen zijn voor hoger  
                   vermelde onderzoeken 

- slikfunctie (digitaal) 
- gastro-intestinale onderzoeken met uitzondering van 

colononderzoeken. 
- pijnpompvullingen 
- lengtemetingen 

 
• Zaal 7 (Siregraph C + Vertix) 
  - alle gehospitaliseerden patiënten - niet nuchter 
 
• Zaal 8 (Siemens Digitron) 
  - alle D.S.A.- onderzoeken (digitale subtractie angiografie), zowel intra- 
    arterieel als intraveneus 
  - interventionele angiografie 
  - pijnpompvullingen 
 
• Zaal 9 (echografie) 
  - echografie-onderzoeken 
  - duplex-doppler 
  - mammotoomprocedures onder echografie 
 
• Mammografiezaal   
  - mammografie 
  - galactografie 
 
• Spoedzaal (Siemens Iconos)  
  - alle spoedgevallen  
 
• Computer tomografie (CT). 
 3 spiraal CT’s (Volumescan) 

- Op de twee toestellen gebeuren zowel de interne als de ambulante 
patiënten 

 CT1 = Sensation 4 Advanced 
� Navigator: bedieningsconsole 
� Wizard: processingeenheid 
oa: 

• 3D; MIP; VRT; 

• lungcare 

• Inspace (Vesselstudies) 

• Dental 

• Heartvien 

• Dyn Eva 
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• Ca scaring 

• Volume 

• Bolustracking Care Bolus 

• Perfusion CT 
 

 CT2 = Sensation 4  
� Navigator: bedieningsconsole 
� Care Vison CT: onder geleiding punktie uitvoeren 

• TTP: transthoracale punctie 

• Abdominale punctie; 

• Botpunctie 
Onderzoeken: 

� Schedel; MFM, orbitae, hypofyx, rotsbeenderen.. 
� Dental; 
� Thorax; longembolen; dissectie protocol aorta… 
� SIG, bekken, heupen; 
� Extremiteiten (pols, knie, enkel, schouder, elleboog, voet, ..) 
� CT na arthrografie (knie, schouder, pols, heup, ..) 
� Sterotaxie; 
� Hams weke delen; 
� Kaagewrichten; 
� Angio CT (aorta, art. pulmonalis; circulus van Willis, halsvaten, ..; 
� Wervelzuilen ‘CWZ, LWZ; DWZ) 
� CT na myelografie 

 
 CT Spoed  = Emotion 6 

- Spiraal CT 
- Navigator: bedieningsconsole 
- Voor spoedgevallen. 

 
• Magnetische Resonantie (MR – KST – MRI) : 
 Twee toestellen, zowel voor gehospitaliseerde- als ambulante patiënten. 
 

- HARMONY: 1 Tesla toestel 
o Schedel; 
o Wervelzuil (CWZ, LMZ, DWZ); 
o Thorax; 
o abdomen (vnl cholangio); 
o borsten; 
o extremiteiten ( pols, knie, enkel, voet, elleboog, humerus); 
o schouder; 
o vinger (vingercoil); 
o bekken (heupen, klein bekken); 
o angio-onderzoeken (halsvaten; niervaten). 
 

- SYMPHONY 1,5 Tesla toestel 
o Neuro-MR (8 -channelheadcoil); 
o Spectroscopie; 
o FMRI (functionele MRI) 
o TMJ (ATM, kaakgewrichten) 
o Thorax, hart (Cardio met ECG-geleiding) 
o Abdomen vb cholangio, nieren � 6-channelbodycoil; 
o OL: angio-onderzoek van de bloedvaten van de onderste 

ledematen. 
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o Wervelzuilen (CVWZ; LWZ; DWZ); 
o Klein bekken  ( vrouw � zwanger) 

( man � prostaat) 
o Angio-onderzoeken: schedel, halsvaten, thoracale en abdominale 

bloedvaten, onderste ledematen 
 
FICRING: Drystar 
CD- schrijvers : CT en MRI 
 
• Secretariaat :  - verslagen RX/Echo/CT/MR 
    - postverwerking 
    - afsprakenbeheer MR � Ultraagenda 
 
• Inschrijvingen : - inschrijven van alle ( ambulante en gehospitaliseerde)  

     patiënten. 
    - facturatie van de onderzoeken. 
 
• Centraal Afspraken Bureel ( CAB) verzorgt de afspraken van de ambulante 

patiënten: 
♦ voor RX : arthrografie, myelografie, flebografie,    
♦ voor CT: alle onderzoeken voor ambulante patiënten, dit volgens 

 en vooropgesteld afsprakenschema ( door ons  
 opgesteld en verschillend van dag tot dag); 

  voor gehospitaliseerde patiënten zijn er bufferzones 
 voorzien. 

♦ voor MR: afspraken beheer op secretariaat MBV zelf. 
 

1.3   Doelstellingen van de dienst 
 

De dienst Medische beeldvorming biedt een ruim pakket van onderzoeken, 
onderzoekstechnieken en behandelingen aan. 
 
Zowel de patiënt (ambulant + gehospitaliseerd) als de aanvragende geneesheer is 
"klant". 
 

Patiënt. 
Voor de patiënt is hoffelijkheid en een efficiënt en effectief verloop van het 
onderzoek belangrijk, m.a.w. korte wachttijd, juist onderzoek, voldoende 
informatieverstrekking i.v.m. het onderzoek, pijnloos onderzoek,... 
Spreek bij het binnenkomen de patiënt aan met mijnheer / mevrouw en zijn 
naam. 

 
Aanvragende geneesheer. 
Voor de aanvragende geneesheer is het belangrijk dat de onderzoeken een 
voldoende kwalitatief niveau bereiken, m.a.w. efficiënte en effectieve 
diagnostiek. 

 
Voor zowel de patiënt als de aanvragende geneesheer speelt de "tijdsfactor" een 
belangrijke rol : het onderzoek zelf en de kortst mogelijke tijd nodig voor het 
verzenden van de beelden en het verslag. 
 
Voor gehospitaliseerde patiënten is het belangrijk om de doorlooptijd zo kort mogelijk 
te houden (tijd vertrek kamer – aankomst kamer). 
Wees hiervoor bedacht op : 

- oproepen patiëntenvervoer; 
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- controleren of patiënt afgehaald wordt 
- help organiseren… 

 
1. 4  Organigram. 
 

Medisch team   
 

Het medisch beleid is in de handen van de specialisten radiologen  
 
 • Geneesheer diensthoofd Prof. Dr. Y. Palmers 
 • Geneesheren radiologen Dr. Colla P. 

Dr. De Proft M.J. 
Dr. Geens J. 
Dr. Gelin G. 
Dr. Gelin J. 
Dr. Grieten M. 
Dr. Hadinoto F. 
Dr. Horvath M. 
Dr. Smits J. 
Dr. Stock W. 
Dr. Van Boven H. 
Dr. Vandevenne 
Dr. Verswijfelt G 
Dr. Velghe B 

 • Geneesheren-assistenten 2 

 
Verpleegkundig team 
 • Hoofdverpleegkundige + 

CT/NMR 
Wuytens L. 

 • Adj-hoofdverpleegkundige 
      RX-echo 
 

Willems R. 
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2. TAAKINHOUD EN VERDELING 

 
2.1. Dagindeling 

 
1. RX 
 
• Enkele verpleegkundigen werken van 07.30u tot 16.00u : bobby's op GHB 1; 

GHB 2; GIZ 1 en GIZ 2. 
• De overige werken van 08.00 u tot 16.30 u + continuïteit bij het maken van de 

bobby’s 
• Drie verpleegkundigen werken "B-dienst" : tot 19u 
  - 08.00u tot 12.30u en van 16.00u tot 19.00u of van 10.30u tot 19.00u. 

- één van deze B's doet de wachtdienst 19.00u tot 08.00u ( verplicht 
inslapend) 

• Een verpleegkundige van 09.30 tot 18.00u " A – dienst” 
• Een verpleegkundige is per dag verantwoordelijk voor de bobby's in het 

ziekenhuis. 
• Een verpleegkundige is per dag verantwoordelijk voor het aanvullen van het 

materiaal en de bestellingen. 
 
2. CT 
 
• Enkele verpleegkundigen werken vanaf 08.00u tot  16.30u "C" + 1 SP (spoed) 
• Eén verpleegkundige werkt vanaf 09.00u tot 17.30u "a" 
• Eén verpleegkundige werkt vanaf 10.30u tot 19.00u "A" en voorziet aflossing 

tijdens de koffie- en middagpauze. 
• De verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de wachtpermanentie werkt 

vanaf 15.00u tot 19.00u met daarop aansluitend de wacht tot 's anderendaags 
08.00u ( thuiswacht of inslapend ). 

• Er zijn 4 verpleegkundigen in de voormiddag; 3 à 4 in de namiddag en 1 
verpleegkundige tot 19.00u. 

 
3. MR 
 
•••• Twee verpleegkundigen werken vanaf 08.00u tot 16.30u "C" 
•••• Eén verpleegkundige werkt van 09.00u tot 17.30u “a” 
•••• Eén verpleegkundige werkt van 14.00u tot 22.00u “M” 
• Het personeel CT rouleert samen met het personeel MR. De verpleegkundige 

die in opleiding is om de MR-technieken onder de knie te krijgen werkt vanaf 
08.00u tot 16.30u of van 10.30u tot 19.00u. De opleiding wordt door de 
collega's en de geneesheer-radioloog gegeven. 

 De posten worden in het groen op de dienstlijst vermeld. 
• Indien er 's middags 3 verpleegkundigen aanwezig zijn op de MR, komt er 1 

verpleegkundige bijspringen op CT. 
• Een permanente wacht is voor MR niet noodzakelijk. 
 

De dienstregeling van de studenten hangt ter inzage op het magneetbord in de lichte kamer 
en/of CT of op de dienstlijst. 
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2.2. Verantwoordelijkheden 
 

Het spreekt voor zich dat elke verpleegkundige verantwoordelijk is voor de zaal 
die hij/zij toegewezen heeft gekregen. Dit houdt in : 
• vriendelijke opvang van de patiënt ( correct behandelen ); 
• inlichting geven over het verloop van het onderzoek en de eventuele 

contraststof; 
• afwerking van het onderzoek; 
• tarificatie van het onderzoek; 
• orde en netheid van de zaal 
 

2.3. Taken van een verpleegkundige op de dienst medische beeldvorming 
 

• De patiënt naar de kleedkamer begeleiden en richtlijnen geven bij het 
omkleden. 

• Roept de juiste patiënt met naam en voornaam en spreek de patiënt aan met 
mijnheer of mevrouw. 

• Is discreet en benadert de patiënt psychosomatisch. 
• Doet bij vrouwelijke patiënten navraag op eventuele zwangerschap. 
 

Technische voorbereiding van de onderzoekskamer: 
• contraststoffen voorbereiden; 
• steriele materialen voorbereiden; 
• de onderzoekskamer klaarmaken voor het desbetreffende onderzoek. 
 

Voorbereiding van de patiënt in de onderzoekskamer: 
• patiënt geruststellen en uitleg geven; 
 Voor patiënten die voor een MR-onderzoek komen: vragenlijst invullen + 

informatiebrochure laten lezen. 
• contrastanamnese; 
• assisteren van de arts, toedienen van contraststoffen (oraal, rectaal, iv.); 
• medicatie voorbereiden en toedienen; 
• installeren van de patiënt; 
• eventueel de lichaamsstreek voorbereiden. 
 

Verdere zorgen in de onderzoekskamer: 
• observatie van de patiënt ( contrastallergie ); 
• dokter eventueel helpen bij het steriel aankleden; 
• patiënt fixeren in een bepaalde positie tijdens de opnames; 
• onderzoeken volgen op scopie; 
• foto's nemen; 
• cassettes ontwikkelen, foto's bekijken en laten protocolleren door de 

geneesheer-radiolooog. 
 
Nazorg onderzoek: 

• eventueel verband afwerken; 
• patiëntentransport verwittigen; 
• administratie afhandelen; 

  
EERBIEDIG HET BEROEPSGEHEIM : nooit diagnoses meedelen ! 
Instaan voor stralingshygiëne. 

3.  VOORBEREIDING VAN DE PATIËNT OP DE VERSCHILLENDE ONDERZOEKEN 
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3.1  RX 

 
• Coloninloop 

- de avond voor het onderzoek Prepacol ® geven ( op voorschrift van de 
aanvragende arts); 

- de dag van het onderzoek is de patiënt nuchter en contrastvrij; 
- indien RX-colon via stomie: een nieuw stomiezakje meegeven; 
- indien RX-colon gastrografine : geen voorbereding. 

 
• SMD of transit 

- de patiënt blijft nuchter vanaf middernacht; 
- contrastvrij; 
- niet roken ( stimulatie van het maagvocht ). 
 

• Enteroclysma 
- nuchter en contrastvrij. 
 

• (I.V.C.): wordt tegenwoordig vervangen door MRI 
 

• (Perorale cholecystografie) 
 
• ERCP 

- cfr de richtlijnen van de gastro-enteroloog; 
- nuchter, 
 indien het onderzoek echter in de namiddag gebeurt, mag de patiënt een licht 

ontbijt hebben. 
 

• IVP 
- nuchter; 
- contrastvrij. 
 

• Cystografie - mictiecystografie 
- contrastvrij. 
 

• Intra-arteriële angiografie 
Voorbereiding op de verpleegafdeling 
- nuchter; 
- contrastvrij; 
- thorax ( recent indien patiënt > 40 jaar ); 
- EKG ( recent indien de patiënt > 40 jaar ); 
- PTT ( minimum 40 % ); 
- patiënt geruststellen; 
- operatiehemd aandoen, juwelen en eventuele tandprothese verwijderen; 
- zandzakje meegeven. 
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Voorbereiding op de RX-afdeling 
- plaatsen van iv-verblijfscatheter; 
- beide liezen scheren ( eventueel oksel ); 
- 30 minuten vóór het onderzoek premedicatie toedienen : 
  1 Temesta ® per os, 
  Atropine ® 0,25mg im. 
 
Nazorgen 
- controle van de punctieplaats op bloeding; 
- controle van de vitale parameters; 
- de patiënt moet een aantal uren ( wordt schriftelijk doorgegeven aan de 

afdeling ) verplichte bedrust houden; bij een axillaire punctie, mag de patiënt 
rechtop zitten; 

- het been waarlangs de punctie gebeurd is dient minimum 4u gestrekt 
gehouden te worden teneinde de druk op het verband aan te houden; 

- controle op tekens van allergie; 
- na ongeveer 2 à 3 uren mag het drukverband bij hinder een beetje gelost 

worden, doch niet verwijderd; 
- de patiënt mag eten bij terugkomst op de afdeling; 
- de volgende dag mag het drukverband verwijderd worden en vervangen door 

een aseptisch verband ( best losweken ); 
- infuus mag verwijderd worden indien geen complicaties. 
 

• Intraveneuze angiografie 
- nuchter  
- contrastvrij 
 
nazorgen 
 Punctie via de armvene 

-  controle punctie plaats op bloeding; 
- controle op tekens van allergie; 
- aan de patiënt wordt gevraagd om de arm de eerste uren niet te zwaar te 

belasten; 
Punctie via de vena femoralis 

-  controle punctieplaats op bloeding; 
- controle vitale parameters; 
- patiënt moet 3 uren verplichte bedrust houden; 
- controle op tekens van allergie; 
- patiënt mag eten bij terugkomst op de dienst; 
- de dag na het onderzoek mag het verband verwijderd worden en 

vervangen door een aspetisch verband. 
 

• Flebografie van de onderste ledematen 
- nuchter 4 uur vóór het onderzoek. 
 

• Puncties ( onder echoscopie) 
- PTT, bloedplaatjes en bloedgroep moeten gekend zijn. 
 

• Echografie 
- nuchter; 
- indien het gaat om een echografie van de onderbuik, nieren of blaas, moet de 

patiënt een volle blaas hebben. 
• Myelografie 

- de patiënt mag niet nuchter zijn, hij moet voldoende gehydrateerd zijn. 
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Nazorg 
- 4 tot 6 uren een halfzittende houding; 
- daarna 12 tot 24 uren verplichte bedrust; 
- een drietal liter water drinken. 
 

3.2  CT 
 

• In principe moet de patiënt niet nuchter zijn voor een CT-onderzoek, behalve voor  
CT-bovenbuik. 

• De patiënten moeten stil kunnen blijven liggen gedurende een 2-tal minuten. Bij 
woelige patiënten is een CT-onderzoek technisch mogelijk, door aanpassing van de 
snelheid van de tafelverplaatsing. Indien nodig wordt er eventueel sedatie gegeven ( 
denk aan kleine kindjes). 

• De te scannen regio dient steeds vrij van dense materialen te zijn ( juwelen, 
haarspelden, broeksriem , beugel-bh ... ) 

• Enkel van een CT van het totale abdomen of van het kleine bekken is voorbereiding 
gewenst: 

Voorbereiding CT – abdomen 
- of :  

- de dag vóór het onderzoek: Telebrix Gastro
®
 per os � 50 ml oplossen in 2liter 

water vanaf 18.00u te drinken. 
- De dag zelf: 1 beker (400cc) Gastrografine

®
 of Telebrix Gastro

® 
15 minuten 

vóór het onderzoek. 
- of: 

- de dag zelf : 2 bekers (400cc) Gastrografine
®
 per os � wachten dan 1.30u à 2u 

nog 1 beker vorraleer de patiënt op tafel gaat. 
- de patiënt dient bariumvrij te zijn (navraag doen); 
- de patiënt moet een volle blaas hebben ( bij patiënten met een verblijfsonde wordt 

deze afgeklemd tot na het onderzoek ). 
 
• Andere CT-onderzoeken zijn: 

- CT-schedel; 
- CT-MFM ( maxillo-faciaal massief - sinussen) 
- CT-orbitae; 
- CT-hypofyse; 
- CT-rotsbeenderen; 
- CT-bovenbuik (maag, lever, galblaas,pancreas,milt); 
- CT-bijnieren; 
- CT-nieren, blaas, ureters; 
- CT-retroperitoneum; 
- CT-onderbuik (kleinebekken - weke-delen-inhoud); 
- CT-buikwand; 
- CT-thorax, mediastinum; 
- CT-hals-weke-delen, 
- CT-sacro-iliacale gewrichten (SIG); 
- CT-wervelzuil (cervicale, dorsale, lumbale); 
- CT-botbekken, pelvis, heupen; 
- CT-extremiteiten (pols, elleboog, schouder, hiel, enkel, knie, ... ); 
- CT na arthrografie; 
- CT na myelografie; 
- CT na arteriografie; 
- CT- cysternografie ( van het korte of het lange type); 
- CT- stereotaxie; 
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- CT- kaakgewrichten; 
- CT-dentalscan (boven- en onderkaak); 
- MIP (opname van aorta) 
- 3D-opnamen ( driedimensionele opnamen); 
- Puncties geleid onder CT; (Care Vision CT) 
 
Deze onderzoeken zijn uitvoerig beschreven in de procedureboeken. 

 
 De geneesheer-radioloog leest ieder aanvraagformulier.Hij/zij bepaalt hoe de 

afwerking van het onderzoek dient te gebeuren en beslist ook of er een IV-
contraststof noodzakelijk is. 

 
3.3   MR 
 

•••• Het grote voordeel van dit onderzoek is dat de patiënten niet nuchter hoeven te zijn 
voor het onderzoek ( positief voor diabetespatiënten). Er is ook geen onderbreking in 
de voorgeschreven medicatie van de patiënt. 

 
• Eveneens belangrijk is het feit dat de MR-techniek een niet-invasief karakter heeft 

(afwezigheid van stralenbelasting). De patiënt wordt bij dit onderzoek niet 
blootgesteld aan röntgenstralen, maar uitsluitend aan magnetische krachten en 
radiogolven ( onschadelijk voor de patiënt). 

 
• Degelijk op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften is een must. De magneet, 

waarvan het veld zeer intens is, trekt elk magnetisch voorwerp met grote kracht aan. 
 Iedereen dient de magneetruimte metaal-zuiver te betreden, dit geldt zowel voor de 

patiënt en de familie als de MR-verpleegkundige. Een sterk ferromagnetisch 
voorwerp kan op een gewelddadige en oncontroleerbare manier uit iemands handen 
gerukt worden en deze kunnen door de aangetrokken voorwerpen gekwetst, ja zelfs 
verpletterd worden. Schenk hier dus de nodige aandacht aan ! 

 
• Patiëntenbegeleiding en patiënteninterview zijn op deze afdeling belangrijke punten. 

Specifieke aandacht gaat uit naar de patiënten met claustrofobie. 
 
• Er is een absoluut verbod van MR-onderzoek bij patiënten met een pacemaker, 

neurostimula tor, insulinepomp of vaatclips in het hoofd. 
 
• Verschillende onderzoeken: 
 

- MR-hersenen; 
- MR-wervelzuil (cervicale, cervico-dorsale, dorsale, dorso-lumbale, lumbale); 
- MR-abdomen ( o.a. cholangiografie); 
- MR-musculo-skeletaal systeem; 
- MR-schedelbasis, MFM, orbitae; 
- MR-hoofd en hals; 
- MR-thorax; 
- MR-klein bekken; 
- MR angio; 
- MR angio OL 
- MR mammae 
Deze onderzoeken worden beschreven in het procedureboek. 
Er bestaat op de afdeling ook een voorlichtings- en informatiebrochure omtrent 
MR, en een veiligheidsvoorschriftenboek. Je kunt steeds vragen om deze in te 
kijken. 
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 4    VERWACHTINGEN 

 
 

4.1. ALGEMEEN 
 

• Wij verwachten dat je als laatstejaarsstudent zelf je eigen leerproces in handen 
neemt en zelf initiatieven onderneemt naar het bereiken van de doelstellingen die je 
zelf vooropgesteld hebt. 

 
• Tracht zo veel mogelijk onderzoeken te volgen. 
 
• Tracht de noodzakelijke voorbereidingen van de patiënt voor een onderzoek te 

kennen  ( zie bijgevoegde schema's en raadpleeg het procedureboek). 
 
• Indien je twijfelt aan een opdracht, vraag om uitleg, neem geen enkel risico. 
 
 
• Je werkt altijd onder toezicht van een verpleegkundige (max. 1 student per zaal). 
 
• Eerbiedig het beroepsgeheim! 
 
• Bescherm jezelf (en anderen) tegen stralingen door: 

 * het dragen van een loden schort, handschoenen, halskraag; 
 * achter het loden scherm (of loden glas) te blijven tijdens het onderzoek; 
 * niet onnodig in de zaal rondlopen bij scopie; 
 * uit de directe stralenbundel te blijven (let op lichtvizier); 
 * een zo goed mogelijke afstand te bewaren t.o.v. de röntgenbron. 
 
• Aarzel niet om de artsen of verpleegkundigen om uitleg te vragen. Het is trouwens 

hun plicht om jou te helpen. 
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4.2. MOGELIJKE TAKEN VAN DE STUDENT OP DE AFDELING MEDISCHE 
BEELDVORMING 

 
• Hulp bij verwijzen of begeleiden van patiënten bij inschrijven voor een radiologisch 

onderzoek. 
 
 * Ambulante patiënten: inschrijving van de patiënten op 2 plaatsen 
 

a. inkomhal: registratie van iedere amb. pat. (hetzij voor een consultatie, 
hetzij voor een medisch technisch onderzoek). 

b lok loket medische beeldvorming: specifieke registratie voor RX, Echo, 
CT, MR, onderzoek 

 
 * Gehospitaliseerde patiënten: enkel aan loket medische beeldvorming. 
 
 * Er wordt geen enkel radiologisch onderzoek uitgevoerd op eigen initiatief. 
    Een aanvraagbrief is steeds vereist. 
 
 * Let er weer op dat de patiënt is ingeschreven op de juiste geneesheer (op 
    naam van de verwijzende arts, niet op naam van geneesheer-assistent). 
 
• Vooraleer je een patiënt binnen zet in de kleedkamer (of voorbereidingsruimte), 

controleer naar de juistheid van de patiënt: 
   - noem zelf familie- en voornaam; 
  - informeer naar eventuele zwangerschap. 
 
• Help bejaarde of hulpbehoevende patiënten met omkleden, dit met de nodige 

discretie en wees geduldig. 
Voorzichtig met juwelen, prothesen of andere bezittingen van de patiënt zodat deze 
niet verloren gaan. Vergeet ze na het onderzoek niet terug te geven. 
 

• Mogelijke voorbereidingen van een patiënt in de onderzoekskamer: 
 
 * Wees correct en vriendelijk t.o.v. iedere patiënt (respect). 
 
 * Stel patiënt gerust en geef uitleg over het verloop van het onderzoek. 
 
 * Variatie in voorbereiding (cfr. procedureboek): afhankelijk van aard van het 
    onderzoek: 
  - toedienen van intraveneuze contrastof (aanprikken van de vene) 
  Laat altijd eerst de aanvraagbrief aan de radioloog lezen! 
  Doe vooraf eerst navraag naar contrastallergie 

 (contrastanamnese) 
 
 - Is de patiënt bekend met zijn eventuele allergieën (o.a. astma, 

  hooikoorts, huisstofmijt, allergie voor bepaalde geneesmiddelen,  
  recent CVA, medicatie-inname voor hartritmestoornissen,  
  hartinsufficiëntie, nierinsufficiëntie, diabetes, ...) 

   Geen allergie bekend: gebruik IV contrast op basis van jodium  
  (o.a. telebrix) 
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 - Wel allergie? Gebruik niet-ionische contraststof (o.a. Omnipaque, 
   Ultravist, Xeretix, Visipaque...) 

 - Cave bij contrastallergie! Licht geneesheer-radioloog isv. Hij beslist 
  of er pré-medicatie gewenst is op basis van: 
 1 amp. Solu Medrol SAB 125mg IV 

  2 amp. Zantac 50 mg 2ml. IV. 
  1 amp. Phenergan 50 mg/2 ml IM 
 Deze cocktail wordt 30’ van tevoren gegeven, vooraleer men de niet-

ionische contraststof IV geeft. Doe navraag of patiënt begeleid is van 
een familielid (pat. mag niet alleen naar huis rijden!) 

 
 - Laat de patiënt nooit alleen in de zaal. Observeer de pat. continue  

  en vraag hoe hij/zij zich voelt. Wees alert voor overgevoeligheids-  
   reacties (o.a.: huiduitslag, nieren, gezwollen slijmvliezen, ...) 
   Indien deze abnormaliteiten zich voordoen, verwittig onmiddellijk de 

  verpleegkundige en geneesheer-radioloog!! 
 
 * Toedienen van orale contrast 
  vb. voor RX-onderzoek 
   - slokdarm: micropaque oral. + 112 ml water 
   - maagduodenum: micropaque vermengd met water 
     voor CT-onderzoek:  
    - bovenbuik: 1 beker (400 cl H2O met 10 cl gastrografine) 
       patiënt mag direct op tafel 

 - onderbuik: 2 bekers H2O (elk 400 cl + 10 cl 
gastro +1co Motilium Instant       
patiënt dient 2u te wachten (darmlisaankleuring), volle 
blaas hebben. 

 
 * Toedienen van rectale contrast 
  vb. voor RX-onderzoek: 
   - RX colon: - polybar 
     - gastrografine 

- voor CT-onderzoek van het totale abdomen (of kleine bekken) 
wordt er een contrastlavement gegeven op basis 
van 400 cl H2O + 10 cl gastrografine. 

 
 * Andere hulp bij voorbereidingen van een onderzoek kunnen zijn: 
  - voorbereiden van de lichaamsstreek (scheren); 
  - medicatie voorbereiden en toedienen; 
  - sonderen van de patiënt; 
  - dokter en assisterende verpleegkundige helpen steriel aan te kleden 
  - patiënt installeren op de onderzoekstafel voor het desbetreffende  
    onderzoek (rekening houdend met zijn algemene toestand); 
  - patiënt in een bepaalde houding fixeren tijdens het onderzoek. 
 
• Vooraleer je een patiënt laat wateren, vraag eerst of hij geen gevulde blaas moet 

hebben voor het volgend onderzoek. Geef aandacht aan combinatieonderzoeken. 
 
• Vooraleer je een infuus verwijdert, doe navraag of er nog bijkomend IV-contrast 

dient gegeven te worden tijdens het onderzoek. 
 
 
• Nazorg van het onderzoek: 
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 * eventueel verband afwerken, controle op de punctieplaats; 
 * observeer de patiënt (geen laattijdige reactie op contrast); 
 * help de patiënt van de onderzoekstafel, en help hem bij het aankleden; 
 * doe navraag bij de verpleegkundige i.v.m. specifieke nazorg o.a. verplichte 
   bedrust nodig?, ... ; 
 * (eventueel) begeleiding van de patiënt naar het volgend radiologisch 
   onderzoek. Doe navraag of alle onderzoeken gebeurd zijn; 
 * licht de ambulante pat. in i.v.m. verwerking van het verslag en facturatie van 
   het onderzoek; 
 * voor de gehosp. patiënt: verwittig patiëntentransport:  
  overdracht naar verpleegafd. i.v.m. specifieke nazorg ! 
 * patiënt inlichten indien hij zich nog moet melden voor laattijdige opnames; 
 * cassettes ontwikkelen, en opname in de juiste kaft steken; 
 * Laat de patiënt even wachten op het protocol indien hij met beelden terug    
   moet naar de raadpleging, en geef de beelden mee. 
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5   SLOTWOORD 

 
Wij, verpleegkundigen van de dienst medische beeldvorming, hopen vooral dat de 
stage op onze dienst voor jou zeer nuttig zal zijn, in die zin dat je een algemene indruk 
krijgt van wat er zoal allemaal kan gebeuren op een dienst radiologie. 
 
Deze korte kennismaking met de medische beeldvorming is van nut om later op je 
afdeling de patiënten tenminste te kunnen inlichten op basis van de praktische 
ervaringen die je hier hebt opgedaan. 
 
Laten we er samen een leerrijke en aangename stage van maken. 
 
 
Succes !! 
 
 
 
      Het team medische beeldvorming. 



 


