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Welkom

Welkom op de dienst Nucleaire Geneeskunde. U bent doorverwezen 
naar onze afdeling voor een onderzoek.
In deze brochure kunt u meer informatie vinden over de 
onderzoeken die op onze dienst uitgevoerd worden.

Wat is een nucleair geneeskundig onderzoek?

De correcte benaming voor een onderzoek op de dienst nucleaire 
geneeskunde is een “scintigrafie”.
Bij deze onderzoeken wordt een kleine hoeveelheid van een 
radioactieve stof (isotoop) of tracer toegediend. 
Er bestaan veel tracers die ons toelaten om de werking van 
verschillende organen te onderzoeken: het beenderstelsel, het hart, 
de longen, de nieren, de hersenen, de schildklier, enz.

Het team van de dienst nucleaire geneeskunde zal u begeleiden 
tijdens het onderzoek en u informeren over alle aspecten van het 
onderzoek. Als u vragen hebt, aarzel niet om deze te stellen.

Hoe verloopt een onderzoek op onze dienst?

De toediening van de radioactieve tracer gebeurt meestal door een 
inspuiting in een ader van de arm (intraveneus).
Voor een onderzoek van de longventilatie ademt u de tracer in door 
middel van een aerosol.
Voor een onderzoek van de maaglediging krijgt u een ontbijt, 
bestaande uit twee sneden brood en een omelet waarin de 
radioactieve stof vermengd zit. 

Voor het maken van de beelden dient u onder de gammacamera 
te liggen. Het is belangrijk dat u tijdens de opnames goed stil blijft 
liggen en rustig ademhaalt.
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Hoelang duurt het onderzoek?

Voor elk onderzoek is de wachttijd tussen de toediening van 
de tracer en de opnames verschillend, van enkele minuten tot 
meerdere uren.
Het kan gebeuren dat meerdere opnames op verschillende dagen 
nodig zijn.
Het maken van de beelden zelf duurt meestal tussen 15 min. en 1 
uur.

Is het onderzoek pijnlijk?

Enkel het aanprikken van het bloedvat kan pijnlijk zijn en is 
vergelijkbaar met de prik bij een bloedafname. De inspuiting zelf 
heeft geen nevenwerkingen: geen warmtegevoel of slaperigheid. 
Allergische reacties komen uiterst zelden voor en alleen in zeer 
lichte mate. U kunt onmiddellijk na het onderzoek op eigen 
krachten de afdeling verlaten, ten- zij de arts u persoonlijk andere 
richtlijnen geeft.

Is de straling gevaarlijk?

De hoeveelheid straling die u ontvangt is gering en niet schadelijk.
De toegediende radioactiviteit wordt streng gecontroleerd 
en gemeten met instrumenten die op regelmatige wijze 
worden nagekeken. U mag gerust zijn dat steeds alle nodige 
stralingsbeschermingsmaatregelen worden getroffen.

De ingespoten hoeveelheid is in overeenstemming met de 
internationaal aanvaardbare normen. Voor meer informatie over 
medische beeldvorming en ioniserende straling kan u de website 
raadplegen : http://www.zuinigmetstraling.be/
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Welke voorzorgen dien ik te nemen voor het onderzoek?

Als u een onderzoek op de dienst nucleaire geneeskunde
moet ondergaan, dient u een aantal richtlijnen te volgen.
Voor de meeste onderzoeken hoeft u niet nuchter te zijn en mag u 
uw eventuele medicatie normaal innemen. 
Voor sommige onderzoeken van het hart en de maag is het echter 
nodig dat u nuchter bent en bepaalde medicatie niet neemt de dag 
van het onderzoek. Dit wordt u meegedeeld bij het maken van de 
afspraak of door uw behandelende arts.

Indien u zwanger bent, of vermoedt dat u zwanger bent, verwittig 
dan onmiddellijk de arts. Het is belangrijk dat u dit meldt  voor de 
toediening van de radioactieve stof. Het onderzoek wordt dan in 
overleg met uw verwijzende arts, meestal uitgesteld.

Indien u borstvoeding geeft, verwittig dan onmiddellijk de arts. 
Voor sommige onderzoeken kan men u dan aanraden om geduren-
de een korte periode na het onderzoek geen borstvoeding te geven.

Meestal hoeft u zich voor het onderzoek niet uit te kleden, u verwi-
jdert best metalen voorwerpen (bv juwelen). Deze kunnen immers 
het onderzoek verstoren.
Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek.
Als u onverwacht verhinderd bent en uw afspraak niet kunt na-
komen, kunt u dit telefonisch doorgeven aan de dienst nucleaire 
geneeskunde. Zo kunnen wij de bestelling van een duur product 
tijdig annuleren.



5

Welke voorzorgen dien ik te nemen na het onderzoek?

U kunt uw werk zonder problemen verderzetten. Indien u tijdens uw 
werk in contact komt met radioactiviteit, meld dit zeker aan de arts.

Indien mogelijk drinkt u best zoveel mogelijk water na de toediening 
van de radioactieve stof. Hierdoor zal de stof sneller uitgescheiden 
worden via de urine.

De minimale straling die u uitzendt, is op zich onschadelijk, maar kan 
wel bepaalde detectietoestellen activeren, zoals controleposten op de 
luchthaven. Houd hiermee rekening als u vlak na de behandeling op reis 
zou vertrekken.

Van wie krijg ik de resultaten van het onderzoek?

De beelden en verslag van het onderzoek worden in de regel binnen de 
24u aan uw verwijzende arts bezorgd. Dit gebeurt volledig electronisch.
Indien u wenst, kan u zelf de beelden van het onderzoek online bekijken 
via Pacs-on-Web met de code en de richtlijnen die u meekrijgt na het 
onderzoek.

Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kan u steeds 
terecht bij het personeel van onze dienst:

Dienst Nucleaire Geneeskunde (paarse pijlen, gelijkvloers)
Diensthoofd Dr. P. Michiels

Sint-Dimpna ziekenhuis
J.B. Stessensstraat 2 

2440 Geel

Tel: 014/577436
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