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Wat mag en wat mag niet? 

 U hoeft niet nuchter te zijn voor dit  
onderzoek. 

 Tijdens het onderzoek moet u onbeweeglijk 
stil blijven liggen. De camera staat wel zo dicht 
mogelijk  ter hoogte van de schildklier omwille 
van de kwaliteit van de opname.  

 De dag van het onderzoek is het beter om  
baby’s niet langdurig te knuffelen. De  
borstvoeding wordt  liefst  tot  ’s avonds  
onderbroken.  

 Indien u mogelijks zwanger bent wordt het 
onderzoek niet uitgevoerd! 

 Indien u specifieke schildkliermedicatie of  
cordarone  neemt of een scan met  
contrastvloeistof  op de radiologie gekregen 
hebt  (binnen de laatste 8 weken) gelieve ons 
dit te melden. 

 Ook de inname van hoestsiropen of joodzout 
moet worden gemeld. 

 

Indien u nog vragen hebt, aarzel niet  ons deze te 

stellen. We zullen u graag helpen! 
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Uw specialist of huisarts heeft u een onderzoek 

voorgesteld van uw schildklier met name een 

schildklierscan  om een betere diagnose te kunnen 

stellen en u beter te kunnen behandelen. Dit  

onderzoek gebeurt op de dienst nucleaire  

geneeskunde. De afdeling is gelegen aan de kant 

van de oude spoedingang, voor u de draaideur  

binnengaat (dezelfde deur als van stomatologie). 

Hoe gebeurt dit onderzoek? 

Bij de aanvang van het onderzoek wordt u een zeer 

kleine hoeveelheid  licht radioactief product   

toegediend via een inspuiting in uw arm. Dit  

product circuleert door uw lichaam en zet zich vast 

in de schildklier. De gammacamera spoort dit  

product op en neemt hiervan foto’s die in de  

computer worden opgeslagen en nadien verwerkt.  

Is het onderzoek gevaarlijk? Neen! 

De hoeveelheid radioactief product dat wordt  

toegediend is in overeenstemming met  

internationaal aanvaarde normen, deze zijn zéér 

laag… en worden net voor de inspuiting gemeten 

en gecontroleerd. Het toegediende product is niet 

giftig of slaapverwekkend en veroorzaakt géén  

allergische reacties. U mag dus gerust met de auto 

rijden.  

 

 

 

Hoe lang duurt het onderzoek? 30 min 

Tussen de inspuiting en de start van de foto’s is er 

een tijdspanne van 20 min. Dit is de tijd nodig voor 

de opname van het product in de schildklier. Het 

nemen van de foto’s vergt 5 min.  

Patiënteninfo 


