
Patiëntfolder 
Radiologie | Röntgenfoto (algemeen) 



 
 

Link2Care Clinics | Röntgenfoto algemeen   2 

In deze patiëntfolder 
U laat een röntgenfoto maken bij Link2Care Clinics. In deze folder vindt u informatie over wat u 

kunt verwachten tijdens het laten maken van een röntgenfoto, hoe u zich kunt voorbereiden en 

hoe u een afspraak kunt maken, verzetten en annuleren. 

 

Wat houdt een röntgenfoto in? 
Het doel 
Het doel van een röntgenfoto is om een afbeelding te maken van het inwendige van het lichaam. 

Dit kan bijvoorbeeld het skelet, de longen of de buik zijn.  

 

Hoe werkt röntgenstraling? 
Röntgenstraling is een elektromagnetische straling die door weefsels van het lichaam heen 

dringen. De verschillende botten, weefsels en organen laten niet allemaal dezelfde hoeveelheid 

straling door. Doordat de verschillende botten, weefsels en organen niet dezelfde hoeveelheid 

straling doorlaten is het mogelijk om verschillende structuren in het lichaam op een röntgenfoto 

te zien, zoals nierstenen in de buik of een breuk in het bot. Deze straling is, gelet op de geringe 

dosis, in principe voor volwassenen en kinderen niet schadelijk. 

 

Voorbereiding op het onderzoek 
Nuchter 
U hoeft niet nuchter te blijven voor het maken van een röntgenfoto. 

 
Medicijngebruik  
Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven nemen.  
 

Zwangerschap 
Wanneer u (mogelijk) zwanger bent, is het advies om geen röntgenfoto te laten maken. Wanneer 

dit echter toch echt nodig is, kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. Alleen in samenspraak 

tussen arts en patiënt, zal deze uitzondering gemaakt worden. Als er contrastmiddel toegediend 

moet worden, kan dat alleen na overleg met de radioloog. 

 

Het onderzoek 
Vóór het onderzoek 
Wij verwachten u 10 minuten voor uw onderzoek bij de receptie van Link2Care Clinics. U mag 

daarna plaatsnemen in onze wachtruimte totdat u wordt opgehaald door een van onze laboranten. 

Wanneer nodig, kunt u zich dan in een kleedruimte omkleden (afhankelijk van het te onderzoeken 

lichaamsdeel is het nodig dat u zich uitkleedt). Eventuele sieraden, gebitsprothesen, beha’s en 

andere voorwerpen waar metaal in zit dient u te verwijderen wanneer deze bij het te onderzoeken 

lichaamsdeel geplaatst zijn. 
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Het onderzoek zelf 
De röntgenlaborant vraagt u in een bepaalde houding te gaan staan, zitten of liggen. De laborant 

stelt de apparatuur in en zal deze in de aangrenzende ruimte bedienen. Het kan zijn dat u bepaalde 

ademinstructies krijgt voor het maken van een goede foto. Tijdens het maken van de foto mag u 

niet bewegen om onscherpte op de röntgenfoto te voorkomen. Tijdens het maken van de foto 

hoort u wat gezoem. De totale duur van het onderzoek zal ongeveer 5 minuten zijn. Hierna kunt u 

zich weer aankleden en naar huis. U krijgt eventuele verdere instructies en informatie van de 

laborant voor het vervolg.  

 

De uitslag 
De radioloog bekijkt na afloop het onderzoek. Hij maakt een verslag en stuurt dit naar de verwijzer 

die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Deze verwijzer bespreekt met u de definitieve uitslag.  

 

Uw afspraak 
Een afspraak maken 
U kunt zelf eenvoudig een afspraak maken via onze website www.link2care.nl . Op deze manier 

kunt u zelf rustig bekijken welke beschikbare dag en tijd voor u het beste uitkomt. U ontvangt na 

het maken van de afspraak automatisch een afspraakbevestiging.  

 

Tevens is bellen naar 030 – 750 10 40  om een afspraak in te plannen ook mogelijk.   

  

Uw afspraak verzetten of annuleren 

Wilt u uw afspraak naar een andere dag, tijd of annuleren van uw afspraak neem dan even 

telefonisch contact met ons op.  

 

Vergoeding 
Een onderzoek bij Link2Care Clinics valt onder de basisverzekering en kunt u gewoon bij uw 

zorgverzekeraar declareren. U hoeft de rekening niet voor te schieten. Buiten het ‘gewone’ eigen 

risico hoeft u ook niets bij te betalen. Meer informatie over de vergoeding is de vinden op onze 

website  

  

Locatie 
Wij verwachten u 10 minuten voor uw afspraak bij de receptie van Link2Care Clinics wat zich 

bevind op: 

 

Terrein Berg en Bosch   

Professor Bronkhorstlaan 10   

Gebouw 94 / Parkeerplaats 9 (gratis parkeren)   

3723 MB Bilthoven   

 

  

http://www.link2care.nl/
https://www.link2care.nl/vergoeding
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Op het Berg en Bosch terrein 

Als u het Berg en Bosch terrein oprijdt, volgt u de weg rechtdoor. U gaat door de slagbomen en 

volgt vervolgens de borden P9 (Parkeerplaats 9).  

 

 

Vragen   
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Op onze website www.link2care.nl vindt u 

antwoorden op de meest gestelde vragen. Verder vindt u in uw digitale portaal alle informatie over 

uw afspraak, dossier, taken en meer. 

Mocht u het antwoord op uw vraag daar niet vinden, kunt u uiteraard ook telefonisch contact met 

ons opnemen. We zijn te bereiken op 030 750 10 40, op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur.    

    

http://www.link2care.nl/

