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Inleiding 

U bent verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor onderzoek en/of 

behandeling van uw schildklier met radioactief Jodium. In deze brochure leest u meer 

over het onderzoek, de behandeling en de leefregels na de behandeling.  

 

Waarom radioactief Jodium? 

Radioactief Jodium wordt ingezet bij patiënten met een overactieve of vergrote 

schildklier. Via een Jodiumcapsule wordt het schildklierweefsel van binnenuit 

bestraald, om de functie van de schildklier zo goed mogelijk te normaliseren. 

 

Let op! Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan bij het 

maken van de afspraak. Via een bloedtest wordt een zwangerschap eveneens 

uitgesloten. Tijdens een zwangerschap mag deze behandeling namelijk niet 

plaatsvinden. 

 

Vooronderzoeken 

Er zijn nog een aantal onderzoeken nodig voordat er gestart kan worden met de 

Jodiumtherapie, met name een schildklierscintigrafie en/of een schildklier-

uptakemeting. 

 

Bij een schildklierscintigrafie wordt er gekeken naar de vorm en ligging van de 

schildklier.  

Bij schildklier-uptakemeting wordt de schildklierfunctie onderzocht, zodat de 

opnamehoeveelheid van Jodium in het schildklierweefsel bepaald kan worden. Dit 

onderzoek vindt plaats op twee achtereenvolgende dagen. 

 

Uitgebreide informatie over deze onderzoeken krijgt u van de afdeling Nucleaire 

Geneeskunde. 

 

Na afloop van deze onderzoeken bespreekt de Nucleair Geneeskundige arts met u de 

mogelijkheden voor een radioactieve Jodiumbehandeling. Als dit inderdaad mogelijk 

is, wordt de afspraak daarvoor spoedig geregeld.  

 

Jodiumtherapie 

Afhankelijk van de benodigde dosis radioactief Jodium, vindt de behandeling 

poliklinisch plaats en mag u meteen naar huis, of wordt u één à twee nachten 

opgenomen. Als u weer thuis bent dient u in beide gevallen de leefregels toe te 
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passen, die verderop in deze brochure staan. Deze leefregels zijn bedoeld om de 

straling voor mensen in uw omgeving zoveel mogelijk te beperken. 

 

Poliklinisch 

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde 

(volg etage BG, balie 08). De arts neemt u mee naar de toedieningsruimte en zorgt 

dat u de capsule juist inneemt. Hierna mag u meteen naar huis. 

 

Klinisch 

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd bij de afdeling Opname (volg etage BG, 

centrale hal). Vervolgens wordt u naar uw kamer op verpleegafdeling 8 gebracht. Hier 

doet u bij voorkeur oude kleding aan, die eventueel weggegooid kan worden. De arts 

dient u vervolgens de Jodiumcapsule toe. Hierna gaat u in isolatie; contact met de 

verpleging blijft mogelijk via een intercom.  

De volgende dag worden uw kleding en andere spullen gecontroleerd op 

‘radioactieve besmetting’. Als dat het geval is, dan moeten deze drie maanden in het 

ziekenhuis blijven en krijgt u bericht wanneer u deze weer kunt ophalen. Het kan ook 

zijn dat de spullen worden weggegooid.  

 

Wat brengt u mee? 

• Alle medicijnen die u gebruikt; 

• Het liefst oude kleding die weggegooid kan worden, bijvoorbeeld badjas, 

trainingsoutfit en slofjes; 

• Een zuur snoepje/kauwgom; 

• Tijdschriften, boeken, enzovoort. 

 

Goed om te weten 

• U mag uw mobiele telefoon gebruiken; 

• U kunt een telefoon aanvragen tegen betaling; 

• U kunt gratis TV aanvragen (vergeet niet af te melden); 

• U mag op de afdeling niet roken; 

• In verband met de stralingsbelasting mag u geen bezoek ontvangen. 

 

Leefregels na Jodiumtherapie  

Als u na behandeling weer thuis bent, zendt u nog een paar weken een lichte straling 

uit. De mensen in uw omgeving worden hieraan blootgesteld, wat in principe geen 

probleem is, maar wel tot een minimum beperkt moet worden. Dat geldt voor 

volwassenen, maar nog meer voor kleine kinderen, omdat ze gevoeliger zijn voor 
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straling. Daarom dient u gedurende één week de hieronder beschreven leefregels zo 

goed mogelijk na te leven.  

De hoeveelheid straling die anderen en met name uw huisgenoten dan ontvangen, is 

dan zeer laag. Dit is ongeveer de hoeveelheid die men onder normale 

omstandigheden in enkele maanden ontvangt vanuit natuurlijke stralingsbronnen. 

Kleine kinderen en zwangerschap 

Kan ik gewoon voor mijn kinderen zorgen? 

Als uw kinderen jonger dan tien jaar zijn, dient u zo min mogelijk direct lichamelijk 

contact met hen te hebben (zoals knuffelen en op schoot houden). Een goede 

mogelijkheid is om de kinderen uit logeren te laten gaan.  

Bij kinderen jonger dan twee jaar mag u niet zelf de directe verzorging doen, zoals 

luiers verschonen of eten geven.  

 

Kan ik doorgaan met borstvoeding? 

Het radioactieve Jodium gaat via het bloed naar de moedermelk gedurende een vrij 

lange tijd. Borstvoeding moet daarom vóór de behandeling worden gestopt en kan 

daarna niet meer worden gestart (ook niet via afkolven). 

 

Is het veilig om zwanger te worden? 

Een beetje radioactief Jodium blijft ongeveer twee maanden in uw lichaam. Zaad- of 

eicellen kunnen hierdoor veranderingen ondergaan. Hoewel het nog nooit is 

vastgesteld, is het mogelijk dat een kind dat binnen zes maanden na inname van de 

Jodiumcapsule verwekt is, afwijkingen heeft. We adviseren daarom om zes maanden 

lang niet zwanger te worden en voor doeltreffende anticonceptiemiddelen te zorgen.  

 

Huisgenoten  

Kan ik gewoon eten en drinken? 

U kunt alles eten en drinken wat u gewend bent. We raden u wel aan de eerste twee 

dagen een liter (5 glazen) extra water te drinken. Hiermee worden overtollige stoffen 

en straling sneller uit het lichaam verwijderd. Dagelijkse huishoudelijke taken, zoals 

eten bereiden, kunt u gewoon doen. 

 

Zijn er problemen met wasgoed, serviesgoed, handdoeken, enzovoort? 

Jodium gaat in zeer geringe mate in zweet en speeksel zitten. Deel daarom uw 

wasgoed, handdoeken, bord, bestek en dergelijke tijdens het gebruik niet met 

anderen.  

 

U kunt al deze spullen wel gewoon met de andere mee (af)wassen, waarna alles weer 

door iedereen gebruikt kan worden. 

 

Kan ik lichamelijk contact hebben met mijn partner of andere huisgenoten? 
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Lichamelijk contact, zoals omarmen of vrijen, kunt u het best beperken tot ongeveer 

een half uur per dag. Het is het beste om in aparte bedden te slapen, die ongeveer 

twee meter uit elkaar staan. Als uw huisgenoten echter ouder zijn dan zestig jaar, 

gelden deze maatregelen niet. We adviseren verder om ook bij het eten en TV kijken 

wat meer afstand tot uw huisgenoten te houden.  

 

Kan ik hetzelfde toilet gebruiken als anderen? 

Jodium verlaat het lichaam grotendeels via de urine. Als u een man bent, plas dan 

zittend zodat u niet knoeit. Als u toch knoeit, maak het dan zelf goed schoon. Spoel 

de WC twee keer goed door. Het is belangrijk dat u altijd na afloop van het 

toiletbezoek uw handen wast. 

 

Mag ik bezoek ontvangen? 

Bezoekjes korter dan twee uur zijn geen probleem. Een gebruikelijke begroeting en 

afscheid, waaronder een kus, is ook geen probleem, maar houd verder wel enige 

afstand tot uw bezoek. Vermijd het bezoek van jonge kinderen en zwangeren. 

 

Andere mensen, buitenshuis 

Mag ik werken? 

De meeste mensen kunnen na ontslag uit het ziekenhuis gewoon werken. Als u met 

kleine kinderen, of op korte afstand van uw collega’s werkt, kan het nodig zijn om 

een week niet te werken.  

 

Mag ik naar school? 

Nee, u mag een week niet naar school in verband met de korte afstand ten opzichte 

van anderen in schoolsituaties. 

 

Kan ik boodschappen doen? 

Ja, u kunt gerust naar de winkel of supermarkt, maar niet langer dan noodzakelijk. 

 

Kan ik naar film, theater, feest, en dergelijke gaan? 

Liever niet. U kunt het beste bioscopen, kroegen en andere gelegenheden waar u 

langer dan een uur vlakbij andere mensen zit of staat, vermijden.  

 

Kan ik reizen met het openbaar vervoer? 

De eerste week dient u reizen met het openbaar vervoer die langer dan een uur 

duren alleen te maken als het echt niet anders kan. Probeer bij langere ritten een 

plaats te vinden waar u alleen zit, of ga af en toe ergens anders zitten.  

 

Kan ik een taxi nemen? 

Ja, eveneens voor korte duur. Ga zo ver mogelijk van de chauffeur weg zitten; rechts 

achterin. 
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Kan ik een vliegreis maken? 

Ja, indien absoluut noodzakelijk. Het is belangrijk om een douaneverklaring 

(‘vliegbrief’) te hebben in verband met controle op radioactiviteit. De Nucleair 

Geneeskundige arts kan u die geven. 

 

Wat moet ik, of mijn familie doen als ik (onverwachts) in een ziekenhuis word 

opgenomen? 

Vertel dat u pas behandeld bent met radioactief Jodium, ook als u in het ziekenhuis 

opgenomen wordt waarin u de Jodiumtherapie heeft gekregen.  

 

Verhinderd? 

De Jodiumcapsule en eventueel de behandelkamer worden speciaal voor u 

gereserveerd. Als u verhinderd bent, is het heel belangrijk dit minimaal twee 

werkdagen van te voren te melden, zodat alles nog geannuleerd kan worden.  

 

Nog vragen? 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren 

contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het telefoonnummer 

vindt u op de achterzijde van deze brochure. U kunt uw vragen ook tijdens het 

gesprek met de arts stellen. 

 

 

 

 

 



 

 

C
1

4
0

4
2

2
9

 
©

 0
8

-2
0

1
7

 

  

 

Zuyderland Medisch Centrum Heerlen 

Afdeling Nucleaire Geneeskunde 

(088) 459 64 88 

 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


