
 

 
 

Nucleaire geneeskunde 
 
 

Lichaamsfuncties in beeld 

 

 



 

 |  p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e   2 

Inhoud 
 
Welkom ........................................................................................................................... 3 

Voorbereiding ................................................................................................................. 3 

Onderzoek ....................................................................................................................... 3 

Risico's ............................................................................................................................. 3 

Na het onderzoek ............................................................................................................ 4 

Uitslag ............................................................................................................................. 4 

Afmelden ......................................................................................................................... 4 

Bereikbaarheid ................................................................................................................ 4 

Tot slot ............................................................................................................................ 4 

 
  



 

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

Welkom 

Binnenkort komt u voor een scintigrafisch onderzoek (een ‘scan’) naar de afdeling 
Nucleaire Geneeskunde van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen.  
 

Voorbereiding 

Voor het onderzoek is in het algemeen weinig voorbereiding nodig. Soms moet u 
nuchter blijven of mag u geen medicijnen innemen. Als dit noodzakelijk is, wordt u dit 
medegedeeld bij het maken van de afspraak. 
 
Let op! Indien u borstvoeding geeft of (misschien) zwanger bent, meldt dit bij het 
maken van de afspraak. De arts/nucleair geneeskundige bespreekt dan de mogelijke 
voorzorgen met u. 
 

Onderzoek 

U krijgt via een injectie, meestal in een ader van de arm, een kleine hoeveelheid 
radioactieve vloeistof toegediend. Deze vloeistof verspreidt zich in het lichaam. Welk 
orgaan deze stof opneemt is afhankelijk van de gebruikte soort stof. Zodra de 
vloeistof op de juiste plaats is aangekomen kunnen de foto's (‘scan’) gemaakt 
worden.  
Soms wordt er direct na het toedienen van de radioactieve vloeistof gestart met het 
onderzoek, maar meestal moet er worden gewacht. De wachttijd kan variëren, van 
een paar minuten tot enkele uren, soms zelfs dagen. Met een speciaal apparaat 
(gamma-camera) wordt het lichaam onderzocht. De radioactieve vloeistof zendt 
namelijk gedurende korte tijd straling uit. De straling wordt door de gamma-camera 
gemeten en vastgelegd op een foto of beeldscherm. Tijdens het maken van de foto’s 
moet u stil blijven liggen of zitten. U kunt wel rustig blijven doorademen. De duur van 
het onderzoek is afhankelijk van de toegediende vloeistof en het orgaan dat wordt 
onderzocht en kan variëren van tien minuten tot ruim één uur. Bij bepaalde 
onderzoeken krijgt men geen injectie. Ook zijn er onderzoeken waarbij geen foto's 
worden gemaakt. Dan vindt er alleen onderzoek van bijvoorbeeld het bloed plaats. 
Het voordeel van het scintigrafisch onderzoek is dat het op een betrekkelijk 
eenvoudige manier snel informatie geeft aan uw behandelend specialist. 
 

Risico's 

De ingespoten vloeistoffen zijn niet giftig en hebben geen bijwerkingen. Het 
onderzoek is niet gevaarlijk, omdat de hoeveelheid gebruikte radioactieve vloeistof 
gering is en de stoffen snel uit het lichaam verdwijnen. Het stralingsrisico is zeker niet 
groter dan bij een röntgenonderzoek. 
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Na het onderzoek 

Na afloop van het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken. Indien dit niet het geval 
is, vertellen wij u tijdens het onderzoek wat precies van u wordt verwacht. Na het 
onderzoek kunt u meestal weer gewoon naar huis of naar het werk. 
 

Uitslag 

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend.  
De afdeling Nucleaire Geneeskunde stuurt een verslag van het onderzoek naar uw 
behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u bij uw volgende  bezoek aan 
de polikliniek. 
 

Afmelden 

De vloeistof die u voor het onderzoek krijgt ingespoten, wordt 's morgens speciaal 
voor u klaargemaakt. Als u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om de 
gemaakte afspraak na te komen, wilt u dit dan in ieder geval de dag vóór het 
onderzoek laten weten! 
 

Bereikbaarheid 

Afdeling Nucleaire Geneeskunde 
De afdeling Nucleaire Geneeskunde bevindt zich op de begane grond van Zuyderland 
Medisch Centrum Heerlen. Volg etage BG, balie 08.  
 

Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over het onderzoek, dan kunt u 
deze stellen aan de medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 
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Zuyderland Medisch Centrum Heerlen 
Afdeling Nucleaire Geneeskunde 
(088) 459 64 88 
 
 
Internet 
www.zuyderland.nl 
 
 


