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Welkom 

 
Welkom op de dienst Nucleaire Geneeskunde. U bent doorverwezen 
naar onze afdeling voor een PET/CT -onderzoek. 
 
Gezien de overheid het aantal PET-scanners in ons land beperkt 
heeft, werd hiervoor door het St. Dimpnaziekenhuis Geel een 
samenwerking aangegaan met het Ziekenhuis Oost-Limburg. 
 
Dit betekent dat het onderzoek wordt uitgevoerd op de dienst 
Nucleaire Geneeskunde-PET van het ZOL, campus Sint Jan, 
Schiepse Bos 6 te 3600 Genk. 
In deze brochure kunt u meer informatie vinden over het 
onderzoek. 

 
Wat is een PET/CT- onderzoek? 

PET/CT is de combinatie van PET en CT technologie in één en 

hetzelfde toestel. 

PET is een hoogtechnologische beeldvormingstechniek waarmee 

hypermetabole processen in het licht gesteld (ontsteking of 

tumor) worden. 

 
Ter uitvoering van een PET/CT- scan wordt glucose (een vorm van 

suiker) licht radioactief gemaakt. Nadat het product verschillende 

kwaliteitscontroles heeft ondergaan, wordt het via een ader in de 

arm toegediend. 

Deze toediening veroorzaakt geen enkele nevenwerking. 

 

 
 
 

 
 



3 
 

 
 
 
 
De afspraak 
 

Bij het vastleggen van de afspraak wordt u de dag van het 

onderzoek meegedeeld. 

U zal 2 werkdagen voor het onderzoek opgebeld worden om 

het juiste uur door te geven. 

 
Voor een PET-scan van de hersenen, een PET ter opsporing 

van ontsteking en voor patiënten met suikerziekte start het 

onderzoek meestal tussen 7.30 en 8.30 uur. Nadien is de 

volgorde op basis van het gewicht; zware patiënten tussen 8 

en 9 uur, gemiddelde patiënten in de loop van de voor- 

middag en lichte patiënten tussen 12 en 14 uur. 

 
Gedurende 6 uur voor het onderzoek mag u niet eten en 

enkel water drinken. 

 
 
De voorbereiding 
 

Voor dit onderzoek moet u 6 uur op voorhand nuchter zijn. 

Dus niets eten, niets drinken en geen snoep. Enkel een glaasje 

puur water mag wel nog en je dagelijkse medicatie mag je 

gewoon innemen. 

Indien u suikerziekte heeft moet dit specifiek gemeld zijn. 

Diabetesmedicatie, zowel pillen als spuitjes, mogen niet 

ingenomen  worden voor de PET-scan. Gelieve uw 

diabetesmedicatie wel mee te brengen. 

 



4 
 

 

 

 

 

 

Tijdens de scan mag  U 

geen metaal aan hebben. 

Laat juwelen dus thuis en 

zorg voor kledij zonder 

metalen knopen of ritsen. 

Wij raden aan om in een 

training te komen of een 

pyama of kamerjas mee te 

brengen. Voor de scan 

moet ook de BH 

verwijderd worden. 

 
 
 
 
 
 
Hoe verloopt het onderzoek zelf? 
 

Bij aankomst krijgt u een persoonlijke voorbereidingsruimte toege- 

wezen. Er is een afsluitbaar kastje voorzien. Indien u niet in 

training of pyama bent toegekomen kan u zich daar omkleden. 

 
De verpleegster zal een katheter met zoutoplossing (infuus) in uw 

arm aanbrengen en dan wordt u geïnstalleerd in een comfortabele 

ligzetel in uw voorbereidingsruim-te. 

 
Eén uur voor de scan wordt de licht radioactieve suiker (tracer) 

toegediend via deze katheter. Het is belangrijk om vanaf deze in- 
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spuiting een half uur stil te liggen. Dus zo weinig mogelijk 

bewegen, niet lezen, geen smartphone en u mag de ligzetel niet 

verlaten. Dit om te vermijden dat het radioactieve glucose teveel in 

de spieren opgenomen wordt. 

 
Eenmaal dit half uur voorbij, mag u gaan wateren. Dit zal 

ondertussen wel nodig zijn want u kreeg voor de inspuiting ook 

een plaspilletje om de uitscheiding van de radioactiviteit via de 

urine te stimuleren. Nadien neemt u terug plaats in uw 

persoonlijke voorbereidingsruimte. 
 

 
 

Eén uur na de injectie van de tracer start de scan: een 

combinatie van PET met CT. Deze scan duurt ongeveer 12 

minuten en het is belangrijk dat u goed stil blijft liggen. U 

wordt meerdere keren in en uit het toestel geschoven tijdens 

het onderzoek, dat is normaal, maar toch moet u tussenin 
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onbeweeglijk blijven. 

 

De verpleegkundige bedient het toestel vanuit de kamer ernaast, 

doch kan u wel zien via twee camera’s en kan u ook horen. 
 

 
 
 

Mogelijk wordt er via uw katheter nog contrast toegediend, 

afhankelijk van de indicatie van het onderzoek. 

 

Sommige patiënten zullen ook een pilletje valium toegediend 

krijgen om de spieren te relaxeren. Indien dit het geval is, zal u 

hiervan op voorhand verwittigd worden en dient u een chauffeur 

te voorzien, omdat u dan niet meer zelf met de wagen mag rijden. 
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Einde van het onderzoek 

 

Na de scan gaat u terug naar uw persoonlijke 

voorbereidingsruimte en mag u zich terug omkleden. De 

verpleegster komt melden wanneer u de dienst mag verlaten. 

Laat geen spullen achter in het kastje en geef de sleutel aan de 

verpleegster. U mag nu eten en drinken.  

 
 
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.  

 

Nog vragen? 

 
Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kan u steeds 

terecht op onze dienst: 

 
Dienst Nucleaire Geneeskunde  

Diensthoofd Dr. P. Michiels 

Sint-Dimpna ziekenhuis 

J.B. Stessensstraat 2 

2440 Geel 

 
Tel: 014/577436 

 

 

 
 


