Conebeam CT-scan
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U heeft van uw behandelend kaakchirurg of tandarts het advies gekregen een scan te laten vervaardigen. In deze patiëntenfolder kunt u
lezen wat het doel is van dit onderzoek en wat het precies inhoudt.

Doel onderzoek
CBCT staat voor Conebeam Computer
Tomografie. Met een CBCT-scan kan op
3-dimensionale wijze een zeer nauwkeurig
beeld worden verkregen van:
• ligging van zenuwen
• positie van in de kaak gelegen gebitselementen of andere structuren
• ontstekingen
• hoeveelheid bot voor implantologie
• oorzaak van onbegrepen pijnklacht
Een CBCT-scan wordt gemaakt om een
nog beter inzicht te krijgen in de structuur
van het te onderzoeken gebied, dan zichtbaar is op normale röntgenfoto’s.

Bij bepaalde operaties kan met behulp van
digitale beeldvorming en de 3dimensionale CBCT-scan de operatie

nauwkeuriger gepland worden. Deze
beelden worden in de computer bewerkt
en vervolgens kan uw kaakchirurg
voorafgaande aan de operatie een zeer
nauwkeurige inschatting maken van uw
kaak en bepalen welke operatie u nodig
heeft. De kaakchirurg bespreekt daarna
het operatieplan met u.

Hoe werkt het?
Voor het maken van een CBCT-scan staat
u voor het röntgenapparaat en kunt u
zich met twee handgrepen vasthouden
aan het apparaat zodat u stil kunt blijven
staan gedurende de opname. Vervolgens
controleert de arts of assistente of u comfortabel staat en vraagt u om uw kin in een
houder te plaatsen. Er zal soms eerst een
verkennende opname worden gemaakt
en vervolgens de daadwerkelijke opname.
De scanner zal een cirkelbeweging om uw
hoofd maken. Voor de verkennende opname zijn dit 2 foto’s, zodat er een voor- en
een zijaanzicht ontstaat van het hele aangezicht. Deze opname wordt weergegeven
op een beeldscherm. Op het beeldscherm
is daarna het gebied van bijzondere
interesse aan te geven. Vervolgens duurt
de daadwerkelijke opname maximaal 10
seconden.

Tijdens het maken van een CBCT-scan
wordt u blootgesteld aan een kleine
hoeveelheid straling. Ons scan apparaat
heeft een zeer lage stralingsdosis. Deze
hoeveelheid is ongeveer gelijk aan de
straling waaraan u wordt blootgesteld bij
het maken van een aantal röntgenfoto’s
van de kaak.

Voorbehoud

Kosten

Heeft u nog vragen?

De kosten voor het maken van een CBCTscan worden vergoed door uw basisverzekering. Houdt u echter rekening met
de kosten van het eigen risico.

Neem dan contact met ons op. Dat kan
op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur via
het algemene telefoonnummer van Marina
Clinic: 0299 - 399 088.
Meer informatie: www.marinaclinic.nl

De informatie in deze folder is algemeen
van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals het meestal
verloopt. Het kan zijn dat de arts een
andere methode kiest, die beter aansluit
bij uw situatie. Deze kan gering afwijken
van hetgeen hiervoor besproken is.

10 - Augustus 2016

Pieterman 11
1131 PW Volendam
Telefoon 0299-399088
Fax 0299-399089
Email info@marinaclinic.nl

marinaclinic.nl

