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Geachte Mevrouw,

1278/908/9 -

Uw arts heeft een radiologisch onderzoek aangevraagd met de bedoeling het bekken te meten
(radiopelvimetrie).
Uit ondervinding weten wij dat heel wat mensen
met vragen zitten wanneer zij zich aanmelden op de
dienst medische beeldvorming, beter gekend als de
dienst radiograﬁe of RX. Zij weten niet wat van hen
verwacht wordt.

Radiograﬁsche
bekkenmeting

“Moet ik nuchter zijn ?”…
“Zal het pijn doen ?”…
“Gaat dat lang duren ?”…
Wat van u verwacht wordt, kan soms verrassingen
inhouden. U kan er beter op voorbereid zijn. Daarom
leggen we in deze folder uit wat een radiograﬁsche
bekkenmeting inhoudt, of u al dan niet nuchter moet
zijn, wat u moet meebrengen en hoe lang het onderzoek ongeveer duurt.
Het verloop van het onderzoek, zoals voorgesteld
in deze folder, moet u beschouwen als een leidraad
waarbij steeds variaties mogelijk zijn. Elk onderzoek
wordt immers aangepast aan de richtlijnen van uw
arts en waar mogelijk aan uw toestand.
Als u nog vragen hebt, kan u steeds terecht bij het
personeel RX of bij de radiologen.
Het team van radiologie.
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patiënteninformatie

Wat brengt u mee ?

Verloop van het onderzoek ?

Zwangerschap

Het voorschrift van uw arts, uw vroegere radio- en
echograﬁeën en uw boekje van het ziekenfonds en
SIS-kaart. Wanneer u in het ziekenhuis verblijft zal
iemand van het Centraal Patiëntenvervoer u naar de
radiologie begeleiden. De verpleegkundigen van uw
afdeling geven de nodige papieren mee.

U meldt zich aan het onthaal. De arts of verpleegkundige zegt u welke kledingstukken u moet uittrekken.
Bij twijfel over voldoende doorgankelijkheid van de
bekkenring, voor de passage van het hoofd van de
boreling tijdens de bevalling, worden foto’s genomen. Deze opnamen gebeuren meestal juist voor de
bevalling. Op dat ogenblik is het kind voldragen zodat
het risico van de X-stralen beduidend kleiner is dan
het risico van een te kleine bekkenring. Het onderzoek behelst ofwel een radiograﬁe van het bekken in
drie verschillende houdingen ofwel een C.T-scan van
het bekken. Meetpunten worden zowel op de huid
aangebracht als op de radiologische tafel geplaatst
en deze worden tegelijkertijd met uw bekken geradiograﬁeerd. De metingen geven aan of de grootte van
de bekkenring volstaat om de baby tijdens de bevalling doorgang te verlenen. Bewaar de metingen voor
uw volgende bevalling !

De bekkenmeting houdt geen enkel gevaar in voor het
kind. De dosis stralen wordt zo laag mogelijk gehouden. Door middel van dit onderzoek kunnen complicaties, t.g.v. bekkenringafwijkingen, bij moeder en kind
worden voorkomen. Het geeft een beter zicht op de
aan te nemen houding bij de aanstaande bevalling.

Is er voorbereiding nodig ?
De bekkenmeting wordt meestal uitgevoerd op het
einde van de zwangerschap.

Hoelang duurt het onderzoek ?
Het onderzoek duurt 20 minuten.

Doet het pijn ?
Dit onderzoek is niet pijnlijk. De houdingen kunnen
soms onaangenaam zijn.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kan u zich opnieuw aankleden.
Als u naar huis gaat krijgt u in de mate van het
mogelijke de resultaten en het verslag onmiddellijk
mee voor uw arts. Alvorens het ziekenhuis te verlaten moet u zich aanmelden bij de onthaaldienst
van radiograﬁe. Als u voor school of werk een bewijs
nodig heeft, kan u dat eveneens op de onthaaldienst
bekomen. Als u wil weten wat u voor dit onderzoek
zal moeten betalen, kan u dit steeds op voorhand op
de dienst radiograﬁe vragen.
Een aanvraag voor tussenkomst in de vervoerskosten
per ambulance of per taxi, kan enkel gebeuren via uw
behandelende geneesheer.
Wanneer u in het ziekenhuis verblijft worden de resultaten aan uw behandelende arts bezorgd. Hij zal de
resultaten zo snel mogelijk met u bespreken. U wordt
opnieuw naar uw kamer gebracht. U kan ook op eigen
kracht naar uw kamer als u daar toe in staat bent en
de weg in het ziekenhuis voldoende kent.

