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Inleiding 
Uw arts heeft voor u een PET/CT scan aangevraagd. Bij deze scan wordt zowel een 
PET-scan (fysiologisch) als een CT-scan (anatomie) gemaakt. Het gaat hier om een 
beeldvormend onderzoek waarbij de lichaamsfunctie en de anatomie van het lichaam 
gecombineerd worden afgebeeld. 
 
De PET scan (Positron Emissie Tomografie) geeft informatie over de celstofwisseling 
in het lichaam (fysiologie) met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve stof. 
De straling die de radioactieve stof uitzendt, wordt gedetecteerd door de scanner. 
De radioactieve stof bestaat uit kunstmatige glucose (FDG). Glucose wordt door alle 
cellen in het lichaam verbruikt. Afwijkende cellen (bijvoorbeeld een tumor, 
ontsteking of uitzaaiing) verbruiken meer glucose dan gezonde cellen. Hierdoor 
wordt in afwijkende gebieden meer activiteit, dus meer straling opgevangen door de 
scanner. De scanner laat dit in de afbeelding zien als een hot spot. Er ontstaat een 
precieze locatie waar een afwijking zich bevindt. 
De CT scan (Computer Tomografie) geeft gedetailleerde informatie over de 
structuren in het lichaam door middel van röntgenstralen en eventueel CT contrast 
(anatomie). 
 
Door de twee scans te combineren ontstaat er een afbeelding van uw lichaam 
waarbij een precieze locatie van een stofwisselingsafwijking zichtbaar is (PET scan) 
die nauwkeurig gedetecteerd kan worden in het lichaam door herkenning van rond 
omliggende structuren (CT scan). 
 

Voorbereiding 

 Vermijd zware inspanning 24 uur voorafgaand aan het onderzoek (niet 
sporten, geen lichamelijke arbeid verrichten). 

 Voorafgaand aan het onderzoek dient u 4 uur nuchter te zijn. In de 2 uur vóór 
uw aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde dient u minimaal een ½ 
liter water te drinken. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde krijgt u nogmaals 
een ½ liter water te drinken. 

 Het is niet nodig om met een volle blaas te komen, u mag gerust tussendoor 
naar het toilet.  

 Medicijnen mag u gewoon innemen met het water, met uitzondering van 
medicatie voor diabetes mellitus. Als u een dieet heeft in verband met DM, 
medicatie gebruikt of insuline spuit, dient u dit bij het maken van de 
afspraak te melden. De voorbereiding wordt dan eventueel aangepast. 

 Draag comfortabele, warme kleding zonder metaal. Kleding met metaal 
(knopen, ritsen, BH, en ook piercings) dient u voor aanvang van de scan uit te 
doen/ te verwijderen. 



 

 |  p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e   3 

 Het is mogelijk dat u een blaaskatheter ingebracht krijgt. Vrouwen krijgen 
vrijwel zeker een blaaskatheter, mannen soms niet. Dit is afhankelijk van de 
indicatie (zie ‘blaaskatheter’ verderop in de brochure). 

 In verband met een eventuele blaaskatheter is het verstandig om schoon 
ondergoed mee te nemen. 

 Indien u een stoma voor de blaas heeft dan verzoeken wij u vriendelijk de 
eigen hulpmiddelen/attributen hiervoor mee te nemen. 

 Laat uw sieraden thuis. 

 Als u in het ziekenhuis bent opgenomen en een infuus heeft, mag er minimaal 
6 uur, voorafgaand aan het onderzoek, via het infuus geen glucosebevattende 
vloeistof of sondevoeding worden toegediend. 

 In sommige gevallen dient er voorafgaand aan het onderzoek een bepaald 
dieet gevolgd te worden. Er zijn twee verschillende diëten. Indien dit voor u 
van toepassing is, wordt dit bij het maken van de afspraak kenbaar gemaakt.  

 
 Choline dieet 
Vijf dagen vóór het onderzoek mag u het volgende NIET eten: eieren, kip, 
coquilles, garnalen, rundvlees, sardientjes, alle soorten kool, broccoli en snijbiet.  

  
 Koolhydraatarm dieet 
Vanaf 24 uur vóór het onderzoek dient u koolhydraatarm te eten. 
Vanaf 12 uur vóór het onderzoek dient u nuchter te zijn; u mag alleen nog water 
drinken. 
 

Het onderzoek 

U komt op de afgesproken tijd naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (etage BG, 
balie 08).  
Nadat u zich gemeld heeft aan de balie, neemt u plaats in de wachtkamer. De 
medisch nucleair werker (MNW) komt u halen en neemt u mee naar een 
kleedruimte. Hier trekt u indien nodig uw kledingstukken uit en laat u uw spullen 
achter. Vervolgens brengt de MNW u naar de voorbereidingsruimte waar u 
plaatsneemt op een bed. De MNW neemt het onderzoek met u door en stelt u een 
aantal vragen. Er wordt een infuus in uw arm en eventueel een blaaskatheter 
ingebracht. Ook krijgt u nog een halve liter water te drinken en tevens een plasmiddel 
(lasix) toegediend. Het plasmiddel zorgt ervoor dat de radioactieve stof en het 
contrast zo snel mogelijk het lichaam met de urine verlaat. Gevolg van het plasmiddel 
is dan ook dat u gedurende de dag wat vaker naar het toilet moet. 
Elke cel in het lichaam verbruikt glucose, ook de spieren. Probeer zo goed mogelijk te 
ontspannen. Er wordt een kleine hoeveelheid radioactief FDG ingespoten. De cellen 
hebben ongeveer een uur nodig om de radioactieve glucose op te nemen. In deze tijd 
dient u rustig op bed te liggen en zo min mogelijk spieren te activeren.  Na de rusttijd 
dient u nog een keer goed uit te plassen of wordt de urinezak geleegd.  



 

 |  p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e   4 

Daarna wordt u naar de PET/CT scanner begeleid. U komt ruggelings op de scantafel 
te liggen met uw armen boven uw hoofd. Vervolgens krijgt u de CT contrast vloeistof 
via het infuus ingespoten. De MNW geeft u instructies met betrekking tot de 
ademhaling tijdens de CT scan die als eerste gemaakt wordt. Hierna volgen de PET 
opnamen. Gedurende het maken van de CT- en PET scan wordt u met de tafel 
geleidelijk door het scanapparaat geschoven. De medisch nucleair werker die het 
apparaat bedient, bevindt zich in een andere ruimte. Tijdens het onderzoek ligt u dus 
alleen. De medisch nucleair werker kan u zien, en u kunt met hem praten via de 
intercom. Het scannen zelf neemt 30 tot 45 minuten in beslag, al die tijd dient u stil 
te liggen. 
 

Blaaskatheter 

Vrouwen krijgen standaard een blaaskatheter. Bij mannen is dit afhankelijk van de 
aanvraag. Is deze gerelateerd aan een gebied in de bekkenregio dan wordt bij de man 
ook een blaaskatheter ingebracht. De urine in de blaas is namelijk radioactief door 
het FDG, dit belemmert het beeld. Doordat u veel water gedronken heeft en u een 
plasmiddel toegediend heeft kregen kan de druk op de blaas erg hoog worden. De 
scan duur ongeveer 35-45 minuten en kan niet worden afgebroken. De drang moet 
daarom worden opgehouden. Mannen kunnen in het uiterste geval op de scantafel in 
een urinefles urineren, bij vrouwen gaat dit niet. Ook mannen die veel moeite 
hebben met het ophouden van de urine krijgen een blaaskatheter. 
 

Bijwerkingen 

 De radioactieve stof geeft geen bijwerkingen.  
 Door het plasmiddel kunt u een verhoogde druk op de blaas krijgen.  
 Door het CT contrastmiddel kunt u een warm gevoel krijgen over het hele lichaam 

en kunt u een vieze smaak in de mond krijgen. Dit alles trekt snel weer weg.  
 

Duur onderzoek 

Het onderzoek (voorbereiding en scan) duurt in totaal twee tot tweeënhalf uur. Als 
hiervan wordt afgeweken wordt u hierover geïnformeerd door de medisch nucleair 
werker. 
 

Nazorg 

De kleine hoeveelheid radioactieve stof wordt snel door het plasmiddel door het 
lichaam uitgescheiden. Meer drinken bespoedigt dit. Verdere maatregelen zijn niet 
nodig. Indien u een blaaskatheter heeft gehad, kan het zijn dat u gedurende 1 tot 2 
dagen wat pijn ondervindt bij het plassen en dat u wat bloed heeft in de urine; dit is 
normaal. Als deze klachten echter langer aanhouden dient u contact op te nemen 
met uw huisarts.  
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De uitslag 

Aan de hand van de beelden die gemaakt zijn, maakt de Nucleair Geneeskundige een 
verslag dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts 
bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgend polikliniekbezoek. 
 

Tot slot 

Indien u verhinderd bent voor het onderzoek dan is het van groot belang dit minimaal 
twee werkdagen vóór het onderzoek te melden aan de afdeling Nucleaire 
Geneeskunde. Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze brochure.  
 
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. De radioactieve stof is maar voor een 
bepaalde tijd bruikbaar en wordt speciaal voor u klaargemaakt. Te laat komen heeft 
als risico dat het onderzoek niet door kan gaan. Anderzijds wordt de radioactieve stof 
door een extern bedrijf dagelijks geleverd. Het kan voorkomen dat zich hierbij 
vertraging of andere problemen voordoen. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt 
u tijdens kantooruren contact opnemen met afdeling Nucleaire Geneeskunde. 
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Zuyderland Medisch Centrum Heerlen 
Afdeling Nucleaire Geneeskunde 
(045) 576 64 88 
 
www.zuyderland.nl 
 
 


