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U bent naar de afdeling Nucleaire geneeskunde van Zuyderland Medisch Centrum 

verwezen om een 'scintigram' van uw hart te laten maken. Door middel van deze 

folder willen wij u informeren over het onderzoek en de gang van zaken. 

Het scintigram 

Het maken van een 'scintigram', vroeger 'isotopenscan' genoemd, is een onderzoek 

waarbij met behulp van een kleine hoeveelheid radioactiviteit foto's gemaakt kunnen 

worden. Aan de hand van deze foto´s krijgt uw arts een beter beeld van het 

functioneren van (een deel van) uw lichaam. Voor het maken van het scintigram 

wordt de radioactieve stof bij de meeste onderzoeken ingespoten in een ader in de 

arm. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een röntgenonderzoek of CT-scan, waarbij 

de straling van buitenaf komt. Soms moet u enige tijd wachten tot de stof het orgaan 

of lichaamsdeel bereikt heeft dat onderzocht moet worden.  

Uw lichaam zendt nu stralen uit, 'gammastralen' genoemd. Deze stralen kunnen 

vervolgens worden geregistreerd met behulp van een zogenaamde 'gammacamera'. 

Deze camera wordt dicht bij uw lichaam geplaatst en absorbeert de stralen.  

Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de opnamen goed stil blijft liggen of 

zitten.  

Met behulp van een computer, waarmee de gammacamera verbonden is, worden de 

opgenomen gegevens verwerkt tot een foto (= scintigram). Bij de meeste 

onderzoeken mag u uw kleren aanhouden. Na afloop van het onderzoek kunt u 

gewoon naar huis of de verpleegafdeling gaan. 

Kan radioactieve straling kwaad? 

De toegediende radioactieve stof is niet gevaarlijk. De hoeveelheid straling is zeer 

gering en komt overeen met die van een röntgenonderzoek. De stoffen die 

ingespoten worden geven geen bijwerkingen of reacties. 

De straling die door uw lichaam wordt uitgezonden is zo klein dat deze geen risico's 

heeft voor de mensen in uw omgeving. De ingespoten stof vervalt vanzelf in uw 

lichaam en zendt dan dus geen radioactieve straling meer uit. Een gedeelte scheidt u 

ook uit via de urine. Na 24 à 36 uur hebben de meeste radioactieve stoffen het 

lichaam verlaten. 

Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is na te gaan of het hartspierweefsel goed doorbloed wordt. 

Oorzaken voor een minder goede doorbloeding kan een vernauwde kransslagader of 

littekenweefsel van een doorgemaakt hartinfarct zijn. 

 

Voorbereiding thuis 
 
Het onderzoek bestaat uit twee delen: een inspanningsonderzoek en een 

rustonderzoek.  
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Deze worden gepland over twee verschillende dagen. De volgorde van deze 

onderzoeken maakt in principe niets uit. U mag een normaal / licht ontbijt nuttigen 

bijvoorbeeld 1 toast of beschuit met jam. 

 

Bij het inspanningsonderzoek wordt gebruik gemaakt van het geneesmiddel 

persantin. Persantin veroorzaakt een toename van de doorbloeding van de hartspier. 

Bij vernauwingen in de kransslagaders gebeurt dit niet of in mindere mate. 

Coffeïne gaat echter de werking van het persantin tegen. U moet daarom 24 uur voor 

het inspanningsonderzoek een dieet volgen dat geen coffeïne bevat. Dit betekent dat 

u: 

24 uur vóór het inspanningsonderzoek  

• geen koffie, thee, cola en chocomel mag drinken en ook geen chocolade mag eten. 

 

• geen coffeïnebevattende pijnstillers of koortsverlagende medicijnen mag 

gebruiken, zoals antigrippine, APC, AC-Cod zetpillen, femerital, finimal, daro 

hoofdpijnpoeder, panadol plus, propyfenazon comp., paracetamol  paracetamol-

coffeïne, paradon, paracof roter, sanalgin, saridon, witte kruis. 

 

Ook medicijnen die voorgeschreven worden bij longaandoeningen, die eufylline, 

theofylline of aminofylline bevatten gaan de werking van het persantin tegen en 

mogen daarom eveneens 24 uur voor het onderzoek niet worden ingenomen. Gelieve 

een lijst van de medicijnen die u gebruikt mee te nemen op de dag van het 

onderzoek. 

 

De uitkomst van het onderzoek is onbetrouwbaar als u toch één van de 

bovengenoemde middelen heeft gebruikt. Daarom wordt u dringend verzocht dit te 

melden. Er zal dan een andere afspraak met u worden gemaakt. 

 

Het inspanningsonderzoek 

 

U meldt zich op afdeling Nucleaire geneeskunde. Er wordt eerst een 

electrocardiogram (hartfilmpje) gemaakt. Daarna wordt gedurende 5 minuten 

langzaam persantin in een ader ingespoten. U kunt hiervan klachten krijgen, zoals 

misselijkheid en hoofdpijn. Deze klachten zijn met behulp van een ander middel goed 

te verhelpen.  

Tijdens het toedienen van de injectie wordt u bewaakt middels een 

electrocardiogram en wordt uw bloeddruk gecontroleerd. 

Drie minuten na inspuiting van het persantin wordt een technetiumverbinding 

ingespoten. De technetiumverbinding is een stof die gering radioactief is en die direct 

door de hartspier wordt opgenomen. De hoeveelheid die opgenomen wordt, is 

afhankelijk van de doorbloeding van de hartspier op dat moment. Bij vernauwingen 

in de kransslagaders is de opname minder. Op de afdeling Nucleaire geneeskunde 
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worden na een half uur foto’s van de doorbloeding van de hartspier gemaakt. U 

wacht in dit half uur in de wachtkamer van de afdeling Nucleaire geneeskunde. 15 

Minuten voor het maken van de foto’s drinkt u 200-250 ml water. Dit wordt u 

aangeboden door de laborant die de inspanningstest bij u verricht. Het maken van de 

foto’s duurt ongeveer 20 minuten. Na het onderzoek wordt een afspraak met u 

gemaakt voor een tweede onderzoek op een andere dag om de doorbloeding van het 

hart in de rustsituatie te onderzoeken. 

Het rustonderzoek 

U meldt zich op afdeling Nucleaire geneeskunde. U krijgt een injectie met de 

technetiumverbinding.  

15 Minuten voor het maken van de foto’s drinkt u 200-250 ml water. Dit wordt u 

aangeboden door de laborant die de injectie geeft. Het maken van de foto’s duurt 20 

minuten en gaat op dezelfde wijze als bij het inspanningsonderzoek. 

Na het onderzoek 

Na het onderzoek kunt u de afdeling verlaten en uw dagelijkse bezigheden hervatten. 

Van de toegediende technetiumverbinding merkt u helemaal niets. Na het 

inspanningsonderzoek mag u alles weer gebruiken, dus zowel uw medicijnen, als 

koffie, thee en dergelijke. 

De uitslag 

Het resultaat van het onderzoek verneemt u bij uw volgende bezoek aan uw 

behandelend cardioloog. 

 

Belangrijk 

 

• Als u zwanger bent, het vermoeden hebt dit te zijn of borstvoeding geeft, wordt u 

dringend verzocht dit te melden vóór de injectie van de radioactieve stof. Meestal 

wordt het onderzoek dan uitgesteld.  

• Indien u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de 

afdeling Nucleaire geneeskunde of Cardiologie. 
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Geef uw mening! 

Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op 

www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. 

Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

Nucleaire geneeskunde 

Meldpunt Oost -1 

Telefoonnummer 088 – 459 7723 

 

Cardiologie 

Meldpunt West 05 

Afsprakennummer 088 - 459 7772 

Op werkdagen: 9.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur 

Informatienummer 088 - 459 5560 

Op werkdagen: 8.30 -12.00 en 13.30 -16.30 uur 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


