RX van de beenderen
Informatiebrochure
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Geachte mevrouw, meneer
Deze brochure is een uitgave van de dienst radiologie van het SintAndriesziekenhuis Tielt. Hiermee willen we u graag wat meer informatie geven
omtrent het verloop van een RX van de beenderen. Hebt u nadien nog vragen?
Neem dan zeker contact met ons op.

Wat is een RX van de beenderen?
Een RX (radiografie) is een pijnloos onderzoek die de arts helpt om een
diagnose en behandeling te stellen. Radiografie houdt in dat een bepaald
lichaamsdeel blootgesteld wordt aan een kleine dosis ioniserende stralen om
een foto te kunnen maken. X-stralen zijn de oudste en meest gebruikte vorm
van medische beeldvorming. RX van het beendergestel maakt foto’s van elk
bot in het lichaam, alsook de hand, pols, arm, voet, enkel, knie, been en
ruggengraat.
Nut van het onderzoek
RX van het beendergestel wordt gebruikt om :
 Uit te sluiten of het bot gebroken is of als het gewricht ontwricht is.
 Te bevestigen of de fractuur mooi op één lijn staat en gestabiliseerd is
voor het starten van het genezingsproces.
 Uit te sluiten of er vocht in het gewricht of rond het bot aanwezig is.
 Het begeleiden van orthopedische chirurgie, zoals rugoperaties,
vervangen van een gewricht en reductie van een fractuur.
 Een kwetsuur of beschadiging van aandoeningen zoals infectie, artritis,
abnormale botgroei of andere botziekten, zoals osteoporose te
evalueren.
 Opsporing te begeleiden en diagnose te stellen van kanker.
 Vreemde voorwerpen te localiseren.
 Botveranderingen te evalueren.
 Aangeboren botafwijkingen op te sporen
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Voorbereiding en administratieve vereisten voor de patiënt
Zoals voor elk radiologisch onderzoek moet u voorafgaandelijk bij uw huisarts
of een geneesheer specialist onderzocht zijn, die u, indien er volgens hem of
haar een medische indicatie bestaat, een schriftelijke aanvraag zal bezorgen
om dit radiografisch onderzoek te laten gebeuren. Zonder deze aanvraag kan er
geen onderzoek worden verricht.
U moet in het bezit zijn van uw identiteitskaart die u eerst moet laten
registreren bij inschrijving in het ziekenhuis, de dag van het onderzoek.
In geval van hospitalisatie worden de gegevens van de ziekteverzekering
geregistreerd bij opname in het ziekenhuis.

U zal de kleren en eventuele juwelen aan het te onderzoeken lichaamsdeel
moeten uitdoen. Draag bijgevolg liefst comfortabele loszittende kledij.
Een onderzoeksschort zal u aangeboden worden tijdens het onderzoek.
Metaalhoudende structuren (o.a. juwelen en piercings) kunnen storend zijn
voor de Röntgenopname en worden in de mate van het mogelijke best thuis
gelaten of kunnen verwijderd worden voor het onderzoek.
Vrouwen moeten altijd de behandelende arts of
röntgenlaborant/verpleegkundige die het onderzoek verricht, informeren
indien er een kans op zwangerschap bestaat.
Hoe ziet het toestel er uit?
Het toestel gebruikt voor RX thorax bevat onder het tafelblad een lade met een
speciale gevoelige plaat die Röntgenstralen registreert , en een Röntgen buis
die op een zeker afstand staat van die plaat.
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Hoe verloopt het onderzoek?
X-stralen zijn een vorm van straling zoals licht en radiogolven.
Bepaalde lichaamsdelen absorberen die X-stralen in verschillende gradaties.
Harde beenderen absorberen veel stralen terwijl zachte weefsels zoals spieren,
vet en organen, minder absorberen. Bot verschijnt wit op Röntgenopname,
zachte weefsels verschijnen in verschillende graden van grijs en lucht houdt
geen stralen tegen en wordt bijgevolg zwart weergeven.
De röntgenlaborant, speciaal opgeleid voor radiologische onderzoeken,
positioneert de patiënt op de RX tafel en plaatst een digitale detector onder de
tafel of rechtstreeks onder het te onderzoeken lichaamsdeel. Wanneer nodig
worden zandzakjes of kussens gebruikt om de juiste positie van de patiënt te
behouden. Een loodschort kan op het bekken van de patiënt geplaatst worden
om deze zone af te schermen van de straling. De patiënt moet zeer stil staan
en zal soms gevraagd worden om enkele seconden niet te ademen terwijl de
foto genomen wordt om de kans op een onscherpe bewogen foto te
minimaliseren. De röntgenlaborant zal achter een glazenwand gaan staan om
de foto te nemen. De patiënt zal vervolgens een nieuwe houding moeten
aannemen voor een tweede opname en het proces zal herhaald worden.
Minstens 2 (vanuit een verschillende hoek), soms 3 foto’s worden genomen als
het probleem zich rond een gewricht bevindt (knie, elleboog of pols).
Soms worden foto’s genomen van de normale zijde ter vergelijking. Wanneer
het onderzoek afgelopen is zal de röntgenlaborant nakijken of de foto’s van
goede of voldoende kwaliteit zijn om door de radioloog geïnterpreteerd te
worden. Een RX van de beenderen duurt ongeveer 5 minuten per onderzochte
lichaamsdeel.
Wat ervaar ik tijdens het onderzoek?
RX van de beenderen is een pijnloos onderzoek.
U kan enkel koude temperatuur ondervinden in de gekoelde onderzoekzaal en
van het contact met de onderzoekstafel. De röntgenlaborant zal u assisteren
om de meest mogelijke comfortabele positie te vinden ingeval van
bewegingsbeperking van de armen of het lichaam om toch een kwalitatief
goede opname te maken.
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Wie beoordeelt het onderzoek en wie geeft het resultaat?
De radioloog, is een geneesheer specialist die opgeleid is en zich regelmatig
bijschoolt in het interpreteren van deze Röntgenbeelden met kennis van de
nieuwste onderzoekstechnieken en van de verschillende mogelijke
aandoeningen betreffende de onderzochte anatomische regio.
Hij of zij zal een verslag maken met de bevindingen en de conclusie van het
onderzoek. Dit verslag wordt in de elektronische databank van het ziekenhuis
gestockeerd en via computer doorgestuurd naar de arts die het onderzoek
heeft aangevraagd. Deze arts zal de resultaten met u bespreken .
De Röntgenbeelden worden voor altijd bewaard in de digitale databank van het
ziekenhuis en zijn bovendien gedurende 12 maanden beschikbaar op de
webserver PacsOnWeb (http://pow.sintandriestielt.be), die via het internet kan
geraadpleegd worden door middel van uw geboortedatum en een unieke login
code die u gekregen heeft bij het inschrijven op onze dienst.
Na afloop van deze 12 maanden kunnen de beelden steeds op vraag opnieuw
aan de webserver worden toegevoegd.
Wat zijn de voordelen en de risico’s van het onderzoek?
 RX van de beenderen is de gemakkelijkste en snelste manier voor de
radioloog om gebroken beenderen, gewrichten en ruggengraat op te
sporen.
 Geen enkele straling blijft in het lichaam na een radiologisch onderzoek.
 X-stralen voor dergelijke medische doeleinden hebben normaal geen
bijwerkingen, gezien de stralingsdosis zeer laag is.
 RX van de beenderen is een onderzoek dat ten alle tijden beschikbaar is
in het ziekenhuis.
 Doordat RX foto’s snel en gemakkelijk te nemen zijn, is het erg nuttig bij
spoedopnames en behandelingen.
NADELEN
 Er wordt gebruik gemaakt van ioniserende stralen, weliswaar met lage
dosis.
 Vrouwen moeten de aanvragende dokter en röntgenlaborant of de
radioloog altijd informeren over een mogelijke zwangerschap.
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Welke zijn de beperkingen van het onderzoek?
Terwijl RX foto’s de duidelijkste en meest gedetailleerde opnames zijn van bot,
geven ze maar weinig informatie weer van de dichtbijgelegen weke delen.
Een echografie, CT scan en NMR kunnen aanvullende informatie betreffende
deze weke delen verschaffen.
MRI kan ook kneuzing van het bot opsporen wanneer er geen barst te zien is op
RX foto’s.
Bovendien maken echografie en NMR onderzoeken geen gebruik van
ioniserende stralen.
Kosten voor de patiënt
Er wordt gewerkt met het systeem van derde betaler.
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Dienst Radiologie
T 051 42 50 30
secretariaat.mbv@sintandriestielt.be

T 051 42 51 11 – F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be
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