
Patiënten
informatie
Een 3D scan van uw voeten



Over T-Scans

Waarom T-Scans?

■	 De werkelijke stand van uw voeten
 kan worden geanalyseerd door de
 staande positie in de CT-scan. 
■	 Zowel uw huid, botten, spieren als
 pezen kunnen afzonderlijk van elkaar
 in kaart worden gebracht. 
■	 De 3D analyse maakt het mogelijk uw
 voeten van alle kanten te bekijken. 

Zeer gedetailleerde en volledige  
informatie over uw voeten  

De arts-
assistent(e) 

maakt voor u 
een afspraak 

bij een T-Scans 
locatie.

U gaat naar 
de afspraak 

op het 
afgesproken 

tijdstip.

Onder 
begeleiding van 

een laborant 
wordt de scan 

gemaakt.

U bespreekt
de resultaten 

met uw 
behandelend 

arts bij uw 
eerstvolgende 

afspraak.

Het resultaat 
van de scan 

wordt digitaal 
gedeeld 
met uw 

behandelend 
arts. 
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Hoe gaat het in zijn werk?

■	 Zeer nauwkeurige diagnose
■	 Voetafwijkingen sneller ontdekt 
■	 Optimale informatie om een
 operatie voor te bereiden of te 
 evalueren. 

“Het beoordelen van een voetafwijking 
moet gebeuren in de natuurlijke 
houding van een patiënt, niet in een 
kunstmatige positie” 

- Dr. Robert Weinstein (Orthopedisch chirurg)

T-Scans maakt een 3D CT-scan 
van uw voeten terwijl u staat. Op 
deze manier worden uw voet- en 
enkelklachten onderzocht in een 
belaste positie. Het resultaat van de 
scan biedt uw specialist de optimale 
informatie voor het behandelplan.

Wat kunt u verwachten tijdens een afspraak op een  
T-Scans locatie?
Bij aankomst heeft u een kort intake gesprek met de laborant. 
De laborant zal u begeleiden naar de CT-scan en de scanner 
bedienen. Het maken van een scan gaat gemakkelijk en snel 
en duurt slechts enkele minuten. U stapt met beide voeten in 
de CT-scanner. Vervolgens blijft u staan en beweegt zo min 
mogelijk. U zult de scanner om uw voeten horen draaien. U voelt 
niets van het maken van de scan. De resultaten bespreekt 
u met uw behandeld arts bij uw eerst volgende afspraak. 

Bent u zwanger?
Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Bent u verhinderd?
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan 
zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur van te voren) met de 
arts-assistent(e) van uw eigen behandelend arts om de 
afspraak te verplaatsen. Houdt u bij het verplaatsen van 
uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak. Niet of te 
laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. 

Moet u zich voorbereiden op de scan?
U hoeft zich niet op het onderzoek voor te bereiden. U hoeft 
geen rekening te houden met uw schoen- en kledingkeuze en 
u kunt gewoon eten en drinken.

Wat moet u meenemen?
Neem een geldig legitimatiebewijs (ID, paspoort of rijbewijs) 
en pasje van uw zorgverzekering mee.



Zie het belang van onderzoek in belaste stand!

Over ons 

T-Scans services is een zusteronderneming  
van T-Soles. T-Soles ontwikkelt een techniek 
om voor u op maat gemaakte steunzolen te 
ontwerpen. 

T-Scans
Haasweg 1
1138 AR Almere 
info@t-scans.com 
www.t-scans.com

Belast Onbelast

Wilt u meer weten over T-Soles?  
Kijk op www.t-soles.com 

Niet alleen zijn uw voeten uniek. Ook het 
type schoen dat u draagt, heeft invloed 
op hoe uw voeten worden belast. Daarom 
ontwerpt T-Soles steunzolen op basis 
van een 3D CT-scan van uw voeten in uw 
schoenen. Terwijl u in de 3D CT-scan staat, 
worden de afmetingen en stand van de 
voet in de schoen nauwkeurig bepaald. Zo 
maakt T-Soles voor elk type schoen een 
andere steunzool: van hoge hak tot skischoen! 


