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Doorverwijzing voor CT-scan 
Informatie voor de eigenaar 

 

Uw dierenarts heeft u doorverwezen om een CT scan te laten maken van 
uw huisdier. 

In deze brief vindt u algemene informatie over het maken van deze CT 
scan.  

Wij verzoeken u, voorafgaande aan de CT scan, de patiëntenkaart en 
eventuele röntgenfoto's die bij uw eigen dierenarts al gemaakt zijn te 
mailen naar ons email adres: 

info@edz-barendrecht.nl. 

Uw huisdier moet nuchter komen op de afspraak, dit wil zeggen 8 uur van 
tevoren geen eten meer geven (let op:puppy’s, kittens en Toy-Breeds 
(honden onder de 2,5 kg) moeten 4 uur van tevoren nuchter gehouden 
worden. Knaagdieren/konijnen mogen NIET nuchter gehouden worden!). 

Zodra u zich heeft aangemeld bij de balie worden u en uw huisdier door 
de arts of paraveterinair binnen geroepen in de spreekkamer. Hier brengen 
wij alvast een braunule (infuus) aan in het bloedvat in de poot van uw 
huisdier, zodat wij een ingang hebben om een narcose middel toe te 
dienen. Uw huisdier krijgt namelijk een lichte narcose, omdat het van 
belang is dat hij/zij niet beweegt tijdens de scan.  

Vaak is het ook nodig om contrastvloeistof toe te dienen, zodat 
afwijkingen aan bijvoorbeeld organen en de bloedsomloop beter in beeld 
kunnen worden gebracht. Dit wordt door middel van het infuus 
ingespoten. 
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Tijdens het onderzoek komt uw huisdier op de onderzoekstafel te liggen 
en wordt hij/zij door een ring geschoven die ronddraait en tegelijkertijd 
röntgenstralen afgeeft.  

Het maken van de CT scan is geheel pijnloos en omdat uw huisdier onder 
narcose is, merkt hij/zij ook niets van het onderzoek zelf. 

De duur van de CT scan is afhankelijk van de indicatie van het onderzoek 
en kan variëren tussen de 30 en 60 minuten. Deze tijd is nodig om uw 
huisdier veilig in narcose te brengen en weer wakker te laten worden. 

Als uw huisdier een leeftijd heeft van 7 jaar of ouder adviseren wij alvorens 
het onderzoek een bloedonderzoek te laten doen. Indien dit nodig is 
informeert onze arts/paraveterinair u hierover voorafgaand aan het 
onderzoek. 

De CT-scan beelden worden beoordeeld door een radioloog-specialist. Dit 
duurt meestal 7 werkdagen. De uitslag wordt doorgestuurd naar uw eigen 
dierenarts, zodat uw huisdier weer snel verder geholpen kan worden. Bij 
ernstige of levensbedreigende spoed wordt er een spoedbeoordeling 
aangevraagd. 

Indien u verhinderd bent dient u zich 24 uur van tevoren af te melden, 
anders zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. 

 

 

 

 

 

 

Wij zien u graag tegemoet! 

Routebeschrijving z.o.z.  
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Routebeschrijving vanuit Gorinchem/Breda/Dordrecht: 
• Neem op de A15 de afslag Barendrecht (20). 
• Sla bij de verkeerslichten onderaan de afrit rechtsaf (IJsselmondse 

Randweg). 
• Bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor (Dierensteinweg). 
• Volg de Dierensteinweg en ga bij de eerste rotonde rechtdoor (Henry 

Dunantlaan), bij de tweede rotonde gaat u ook rechtdoor, vervolgens 
gaat u bij de derde rotonde rechtsaf (Bijdorpplein). 

• Sla direct linksaf, de Bijdorp-West op. U vindt ons na 150 meter aan 
de rechterkant op nummer 12. 

 

Routebeschrijving vanuit Europoort/Spijkenisse: 
• Neem op de A15 de afslag Barendrecht (20). 
• Sla bij de verkeerslichten onderaan de afrit rechtsaf 

(Dierensteinweg). 
• Volg de Dierensteinweg en ga bij de eerste rotonde rechtdoor (Henry 

Dunantlaan), bij de tweede rotonde gaat u ook rechtdoor, vervolgens 
gaat u bij de derde rotonde rechtsaf (Bijdorpplein). 

• Sla direct linksaf, de Bijdorp-West op. U vindt ons na 150 meter aan 
de rechterkant op nummer 12. 

 

Routebeschrijving vanuit Bergen op Zoom/Numansdorp/Oud-
Beijerland: 
• Neem op de A29 de afslag Barendrecht (20). 
• Sla bij de verkeerslichten onderaan de afrit linksaf (Kilweg). 
• Bij de volgende verkeerslichten slaat u weer linksaf (Middelweg). 
• Ga bij de eerste rotonde rechtdoor (Sweelincklaan), bij de tweede 

rotonde gaat u ook rechtdoor. Vervolg de weg (Henry Dunantlaan) 
en ga bij de derde rotonde linksaf (Bijdorpplein). 

• Sla direct linksaf, de Bijdorp-West op. U vindt ons na 150 meter aan 
de rechterkant op nummer 12. 

 

Routebeschrijving vanuit IJsselmonde/Lombardijen/Rotterdam-Zuid: 
• Neem op de A29 de afslag Barendrecht (20). 
• Sla bij de verkeerslichten onderaan de afrit linksaf (Kilweg). 
• Bij de tweede verkeerslichten slaat u weer linksaf (Middelweg). 
• Ga bij de eerste rotonde rechtdoor (Sweelincklaan), bij de tweede 

rotonde gaat u ook rechtdoor. Vervolg de weg (Henry Dunantlaan) 
en ga bij de derde rotonde linksaf (Bijdorpplein). 

• Sla direct links af, de Bijdorp-West op. U vindt ons na 150 meter aan 
de rechterkant op nummer 12. 
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