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Geachte heer, mevrouw,

Uw behandelend geneesheer acht het nodig dat, voor een beter 
begrip van uw hartfunctie, een onderzoek van de doorbloeding van 
de hartspier gebeurt. Dit onderzoek wordt een “myocardscintigrafie” 
genoemd.
Dit onderzoek bestaat steeds uit 2 delen, enerzijds een onderzoek 
onder belasting en anderzijds een onderzoek in rust. 
Het belastingsonderzoek kan gebeuren met medicatie of door middel 
van een fietsproef.  
Het is uw behandelende cardioloog die beslist welk type onderzoek u 
dient te ondergaan.
De onderzoeken gebeuren op de dienst Nucleaire Geneeskunde 
(gelijkvloers, paarse pijlen)

VERLOOP BELASTINGSONDERZOEK

Voor een goed verloop van het belastingsonderzoek is het van het 
grootste belang dat u NUCHTER bent.
(NIET eten, NIET drinken, NIET roken, geen medicatie). Enkel water 
drinken is toegestaan.

1. myocardscintigrafie na farmacologische belasting (met medicatie)

Via een klein infuus zal u een medicament (persantine) worden 
toegediend. Gezien dit medicament op uw hart hetzelfde effect heeft 
als een inspanning, gebeurt de toediening ervan onder het nemen 
van een electrocardiogram. 
Dit elektrocardiogram geeft bovendien extra informatie over de 
hartfunctie en wordt overgemaakt aan uw behandelend cardioloog.
In principe zijn er geen nevenwerkingen te verwachten.  
Zeldzaam kan een zwaartegevoel in het hoofd of een lichte 
beklemming op de borst optreden. Deze verschijnselen zijn echter 
van korte duur en kunnen gemakkelijk opgevangen worden.
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2. myocardscintigrafie na cyclo-ergometrische belasting (met fietsproef)

Voor de start van het eigenlijke onderzoek zal een infuusje worden 
geplaatst in de arm, dit om de toediening van de tracer (kleurstof ) vlot 
te laten verlopen.  
Vervolgens zal u een fietsproef dienen uit te voeren, waarbij op het 
moment van maximale inspanning een kleurstof wordt 
ingespoten via het infuus.
Er  zal u gevraagd worden nadien nog een minuutje door te fietsen. 
De fietsproef gebeurt onder het nemen van een elektrocardiogram. 

Na een wachtperiode van ongeveer 15 minuten worden beelden 
gemaakt van de hartspier. Het nemen van de beelden duurt 15 
minuten en is volledig  pijnloos. U hoeft enkel stil te liggen.  
Tijdens het maken van de beelden zal uw hartritme worden gevolgd 
via enkele electroden op de borst, dit om de pompwerking van uw 
hart te beoordelen.

VERVOLG ONDERZOEK (IN RUST):

Voor een goede beoordeling van de hartfunctie worden meestal de 
dag erna of ervoor, beelden van de hartspier in rust genomen.  
Dit wil zeggen dat hetzelfde onderzoek wordt herhaald, echter zonder 
het hart te belasten.  
U krijgt enkel een minimumhoeveelheid straling ingespoten in uw 
arm, zodat uw hart onder de camera zichtbaar wordt.  
Dit rustonderzoek neemt ongeveer 30 minuten in beslag.  
U hoeft hiervoor niet nuchter te zijn.
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Indien u bij het lezen van deze 
informatie nog vragen heeft,  

aarzel dan niet om deze te stellen 
aan uw behandelend geneesheer 

of op de dienst nucleaire 
geneeskunde  

(telefoon: 014/57.74.36)

dr. P. Michiels

Sint-Dimpna Ziekenhuis 
J.-B. Stessensstraat 2 
2440 Geel
T 014 57 70 35 www.ziekenhuisgeel.be


