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Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

 

 Indien u uw afspraak niet kan nakomen ge-
lieve 24 uur op voorhand te verwittigen, zo-
niet zijn wij genoodzaakt om het product en 
een vergoeding voor het onderzoek aan te 
rekenen. 

 

 

 

Praktisch 

Dienst nucleaire geneeskunde 

Dr. Bracke A. 

Sint-Jozefskliniek Izegem 

051/33.40.05 

 

 

 

Betaling 

De betaling van het onderzoek rekenen we recht-
streeks af met het ziekenfonds of de  verzekering. 
Voor het remgeld (opleg) zal u 1 à 2 maanden na 
het onderzoek een rekening  opgestuurd krijgen. 
 

Wat moet je meebrengen voor een onderzoek? 

Vooraf uw identiteitskaart laten inlezen bij de op-

name dienst van het ziekenhuis.  

U brengt de aanvraagbrief mee die de behande-

lende  arts heeft geschreven.  

U brengt klevertjes mee van uw ziekteverzekering 

( ziekenbond).  

 

Belangrijk! 

 U hoeft niet nuchter te zijn voor dit  
onderzoek. U mag gewoon eten en drinken 
voor, tijdens en na het onderzoek. 

 Het onderzoek heeft géén invloed op   
eventuele dagelijkse medicatie, u kan dus uw 
medicatie gewoon verder innemen. 

 Lymfedrainage moet 2 weken gestopt worden 
voor het onderzoek en u mag geen steunkou-
sen of drukverbanden dragen voor het onder-
zoek. 

 Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Tijdens het 
uur bewegen mag u het ziekenhuis verlaten. 

 Gelieve ons steeds te verwittigen als u 
(mogelijks) zwanger bent of borstvoeding 
geeft. 
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Lymfescintigrafie 
bovenste of onderste 

ledematen 



Samenwerken Informatie Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle en veilige zorg 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Uw specialist of huisarts heeft voor u een lymfe-
scan aangevraagd, een onderzoek van de lymfeva-
ten van de onderste of bovenste ledematen. Dit 
onderzoek gebeurt op de dienst NUCLEAIRE GE-
NEESKUNDE (ISOTOPEN). De ingang is in een afzon-
derlijk gebouw RECHTS van de hoofdingang van de 
St.-Jozefskliniek te Izegem.  

 

Wat is een  lymfescintigrafie of lymfescan? 

Dit onderzoek geeft informatie over de afvloei van 
lymfevocht uit de armen of benen. Door middel 
van dit onderzoek kunnen we de werking van de 
lymfebanen en lymfeklieren in de bovenste of on-
derste ledematen onderzoeken. Zo kunnen we on-
derzoeken of er een oorzaak is voor opgezette ar-
men of onderbenen. 
Hiervoor wordt een kleine hoeveelheid licht radio-
actieve stof tussen de tenen van beide voeten (of 
vingers van beide handen) ingespoten.  Dit product 
wordt via de lymfebanen afgevoerd en onze came-
ra detecteert deze stralen en maakt hier beelden 
van. Op die manier kunnen we eventuele afwijkin-
gen van het lymfesysteem opsporen.  
 

Verloop van het onderzoek 

Het onderzoek bestaat uit 2 delen: een deel in rust 
en een deel na 1 uur inspanning.  

U neemt plaats onder de camera. Er zal een kleine 
hoeveelheid licht radioactieve stof ingespoten wor-
den tussen de grote teen en de tweede teen van 
beide voeten (of tussen de duim en 2e vinger van 
de handen). Hierna starten de opnames van de 
klieren en lymfebanen in de armen of benen. De 
volledige reeks opnames duren ongeveer anderhalf 
uur.  Tijdens de opnames zal u eerst stil moeten 
liggen, op het einde zal ook gevraagd worden om 
gedurende 5 minuten met de voeten te trappelen 
of met de handen te knijpen. 
 

Na deze eerste reeks opnames moet u gedurende 
1 uur gaan wandelen. Gelieve u te voorzien van 
comfortabele wandelschoenen en kledij. U mag 
hiervoor het ziekenhuis verlaten. De verpleegkun-
dige zal u laten weten op welk tijdstip u opnieuw 
moet aanmelden op de dienst. Gelieve gedurende 
dit uur onafgebroken aan een normaal tempo te 
wandelen. 
Als u komt voor een onderzoek van beide armen 
zal gevraagd worden om gedurende 1 uur met de 
handen en armen te bewegen (neem bijvoorbeeld 
breiwerk mee of een stressbal) 
 

Na 1 uur bewegen wordt nog een 2e reeks beelden 
gemaakt van ongeveer 15 minuten. 
 
Voorzie voor het volledig onderzoek ongeveer 3 
uur. Gelieve comfortabele kledij te dragen voor dit 
onderzoek. Bij het onderzoek van de benen zal ge-
vraagd worden om schoenen, kousen en een even-
tueel spannende broek uit te doen. Bij onderzoek 
van de armen zal gevraagd worden om spannende 
bovenkledij zoals een BH ook uit te doen. 

Stralingsbescherming 

Het radioactieve product zorgt voor een lichte stra-
lingsbelasting die vergelijkbaar is met radiologische 
onderzoeken.  Alleen de injectie zorgt voor de stra-
ling, niet het maken van de beelden. Na 12 uur is 
het product nagenoeg volledig uit het lichaam ver-
dwenen. 
 
Door deze straling is het beter om de eerste 12u na 
het onderzoek geen langdurig (>30min) nauw con-
tact (<1m) te hebben met kleine kinderen en zwan-
gere vrouwen. 
 
Gebruik van het openbaar vervoer is geen pro-
bleem. 
 

Zwangerschap en borstvoeding. 

Wanneer u (misschien) zwanger bent of borstvoe-
ding geeft, moet u dit vermelden voor de start van 
het onderzoek of bij het maken van een afspraak.  
In geval van zwangerschap moet het onderzoek 
uitgesteld worden. 
In geval van borstvoeding moet u dit tijdelijk on-

derbreken (gedurende 4uur). 
 

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. 
 
 

Patiënteninfo 


