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Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

 

Patiëntenbrochure 

Afspraak 

Elk onderzoek gebeurt na het maken van een  

afspraak. Een afspraak maken kan elke dag tussen 

8u30 en 16u op de dienst nucleaire geneeskunde.  

Het onderzoek wordt gaat met voorkeur door op 

een donderdag en de injectie kan alleen maar  

’s ochtends gebeuren. 

Gezien het product specifiek voor u besteld wordt 

en niet langer houdbaar is vragen we dan ook om 

uw afspraak zeker na te komen zoniet zijn wij ge-

noodzaakt om het product aan te rekenen. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kan u steeds  

terecht op het telefoonnummer  051/33.40.05 van 

de dienst Nucleaire geneeskunde. 

Patiënteninfo 

U kan uw kleding aanhouden. Het is aan te raden 

om gemakkelijk kledij te dragen. We zullen alleen 

vragen uw bril af te doen. 

Na het onderzoek 

Het radioactief product zorgt voor een  

stralingsbelasting die vergelijkbaar is met  

radiologische onderzoeken en verdwijnt uit het 

lichaam na enkele uren.  

Graag zouden we wel willen vragen om de eerste 

uren na het onderzoek geen nauw contact te  

hebben met zwangere vrouwen en kleine  

kinderen. 

Resultaat 

De arts van de dienst maakt de dag zelf nog een 
verslag over aan de behandelende arts. Uw  
behandelend arts zal het resultaat met u  
bespreken op consultatie. 

Betaling 

De betaling van het onderzoek rekenen we  

rechtstreeks af met het ziekenfonds of de  

verzekering. Voor het remgeld (opleg) zal u 1 à 2 

maanden na het onderzoek een rekening  

opgestuurd krijgen. 
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Uw specialist heeft u een onderzoek voorgeschre-

ven van de hersenen, met name een DAT-scan. Dit  

onderzoek gebeurt op de dienst nucleaire  

geneeskunde (ook gekend als kerngeneeskunde of 

isotopen). De afdeling is gelegen aan de kant van 

de oude spoedingang, voor u de draaideur  

binnengaat (dezelfde deur als van stomatologie). 

Wat is een DAT-scan? 

Een DAT-scan is een onderzoek van de diepe  

hersenen waarmee een onderscheid gemaakt kan 

worden tussen ziekte van Parkinson (of  

gerelateerde neurologische aandoeningen) en  

essentiële tremor. 

Er wordt een licht radioactieve stof ingespoten in 

een ader van de onderarm en deze stof wordt na 

enige tijd opgenomen in de hersenen. 

De camera op onze dienst kan de stralen die deze 

stof uitzendt detecteren en kan hier beelden van 

maken. 

 

 

Voorbereiding voor het onderzoek 

Omdat de licht radioactieve stof de neiging heeft 

om ook opgenomen te worden in de schildklier is 

het belangrijk dit te voorkomen door preventief 

enkele dagen rond het onderzoek Lugol druppels in 

te nemen. 

U kan deze druppels komen afhalen op de dienst 

nucleaire geneeskunde . U moet deze druppels 1 

dag voor het onderzoek, de dag van het onderzoek 

en 1 dag na het onderzoek innemen. Als u de  

druppels komt afhalend op de dienst zal u ook nog 

een gedetailleerd schema meekrijgen. 

Bepaalde medicatie moet gestopt worden voor 

een goede kwaliteit van de beelden. Het is uw  

neuroloog die hierover beslist. 

Op de dag van het onderzoek moet u niet nuchter 

zijn. 

Wat breng ik mee voor het onderzoek? 

Op voorhand laat je best even u identiteitskaart 

inlezen op de administratieve dienst van het  

ziekenhuis. Daar krijgt u een paskaartje (dit kaartje 

hebben wij nodig om u te kunnen inschrijven in 

ons systeem.) 

2 gele klevertjes van u ziekenfonds. 

 

De aanvraagbrief die u behandelend arts of  

huisarts heeft geschreven. Wij controleren ook 

steeds of uw aanvragend arts een attest voor  

terugbetaling heeft ingevuld. Dit onderzoek wordt 

namelijk maar éénmalig terugbetaald. 

Zwangerschap en borstvoeding 

Wanneer u (misschien) zwanger bent, moet u dit 

zeker vermelden voor de injectie gegeven wordt. 

Het onderzoek kan niet doorgaan als u zwanger 

bent. Wanneer u borstvoeding geeft zal deze  

tijdelijk moeten onderbroken worden.  

Het onderzoek zelf   

De dag van het onderzoek krijgt u een inspuiting 
met een licht radioactieve stof in een bloedvat in 
de arm. Dit product moet minimaal 3 uur  
inwerken. In tussentijd mag u de dienst verlaten. 
Het personeel van de dienst zal u na de inspuiting 
een uur geven wanneer u zich opnieuw moet  
aanmelden op de dienst. 

Het onderzoek zelf gebeurt onder onze camera en 
duurt ongeveer 30-45 minuten en kan niet  
onderbroken worden.  Er zal u gevraagd worden 
om net voor het onderzoek nog eens te gaan  
plassen. 

Het onderzoek gebeurt altijd liggend. De camera 
draait stapsgewijs rond het hoofd en maakt  
beelden in verschillende richtingen. Om een goede 
beeldkwaliteit te garanderen is het erg belangrijk 
dat u stil blijft liggen gedurende het volledig  
onderzoek. 
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