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Nucleaire Geneeskunde
Hart Scintigrafie (Myocard SPECT)

Uw behandelend specialist heeft voor u een nucleair geneeskundig 
onderzoek aangevraagd. Deze folder geeft u informatie over de gang 
van zaken bij dit onderzoek.

Let op!
Zwangerschap
Het nucleair geneeskundig onderzoek wordt bij voorkeur niet gedaan 
wanneer u zwanger bent of de kans op zwangerschap bestaat. Bij 
twijfel kunt u in de eerste week na uw volgende menstruatie een nieuwe 
afspraak maken.
Borstvoeding
Radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk terecht komen. Als u 
borstvoeding geeft, laat ons dit dan weten voor het onderzoek. Wij 
bespreken dan met u of het nodig is de borstvoeding tijdelijk te stoppen.
Straling
De hoeveelheid straling is gering en levert geen gevaar op voor u of uw 
omgeving. De toegediende vloeistof is gedurende korte tijd radioactief 
en verlaat veelal het lichaam met de urine.

Afspraak
De polikliniekassistente stuurt het aanvraagformulier naar de afdeling 
Nucleaire Geneeskunde. Afhankelijk van de wachttijd wordt u na enkele 
dagen of weken gebeld voor een afspraak. Dit gebeurt op werkdagen 
tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Het is niet noodzakelijk dat u er voor 
thuis blijft, indien nodig proberen wij het enkele malen of we sturen 
u een brief. Het is belangrijk dat we over de juiste telefoonnummers 
beschikken, eventuele wijzigingen hierin kunt u melden op onderstaand 
telefoonnummer.

Het hart
Uw specialist heeft voor u een onderzoek aangevraagd van het hart.
Het hart is gelegen in de borstkas tussen de longen. De hartspier 
(=myocard) wordt van zuurstofrijk bloed voorzien door de kransslag-
aders. Vernauwingen van de kransslagaders verstoren de doorbloeding 



van de hartspier. Myocard SPECT scintigrafie geeft de arts informatie 
over de doorbloeding van de hartspier (SPECT).

Nucleaire geneeskunde
Nucleaire Geneeskunde maakt gebruik van licht radioactieve stoffen 
om organen en weefsels af te beelden en om inzicht te krijgen in de 
functie hiervan. Deze methode van onderzoek wordt scintigrafie of scan 
genoemd.

Locatie
De afdeling Nucleaire Geneeskunde bevindt zich op route 14 op de 
eerste verdieping.

Voorbereiding
12 uur voorafgaande aan het inspanningsonderzoek mag u geen 
cafeïne houdende producten gebruiken. Dit betekent dat u geen koffie, 
thee, cola, redbull, chocolade-producten of pijnstillers met cafeïne 
mag gebruiken. Het is soms noodzakelijk dat u voorafgaand aan het 
inspanningsonderzoek bepaalde medicijnen een aantal dagen moet 
staken. Of dat bij u het geval is en welke medicijnen dat zijn wordt u 
verteld bij het maken van de afspraak.  
U wordt verzocht alle medicijnen die u gebruikt mee te brengen. Tevens 
wordt u verzocht om iets te eten mee te brengen voor tussendoor, dit in 
het belang van het onderzoek.  
4 uur voorafgaand aan zowel het inspanningsonderzoek als het 
rustonderzoek mag u géén vast voedsel gebruiken. 2 uur voorafgaand 
aan beide onderzoeken moet u geheel nuchter blijven.

Kleding
Voor de inspanningstest en het scannen moet u uw bovenlijf ontbloten. 
Voor het scannen dient u ook uw broekzakken te legen en hals- en 
borstsieraden af te doen. Tijdens het scannen mag u een hemd of een 
t-shirt met korte mouwen aan houden.

Pijn
Het enige dat u van het onderzoek zult voelen is het prikje van de 
infuusnaald tijdens het inbrengen van het infuus in de arm. Tijdens het 
inspanningsonderzoek is het mogelijk dat u wat klachten krijgt. In de 



regel zakken deze snel weer af. Voor een overgevoeligheidsreactie van 
de toegediende vloeistof hoeft u niet bang te zijn. Allergische reacties 
komen uiterst zelden voor en dan alleen in lichte mate.

Uitvoering
Er worden foto’s gemaakt na het verrichten van een inspanningstest.
De nucleair geneeskundige bepaalt aan de hand van de foto’s van het 
inspanningsonderzoek of een onderzoek in rust nodig is.  
Het inspanningsonderzoek en het onderzoek in rust worden op twee 
aparte dagen uitgevoerd. De inspanningstest kan uitgevoerd worden 
door middel van een fietstest of door het toedienen van het medicijn 
Adenosine of Dobutamine. 

Fietstest:
U neemt plaats op de fiets. U wordt aangesloten op ECG-apparatuur en 
de bloeddrukmeter. Ook krijgt u een infuus. Wanneer u maximaal aan 
het inspannen bent, wordt via het infuus de radioactieve vloeistof toege-
diend. Vervolgens moet u nog één minuut doorfietsen. Daarna mag u 
uitfietsen. Na het fietsen wordt u afgekoppeld van de ECG-apparatuur 
en het infuus wordt verwijderd. Vervolgens moet u ca. 1 uur wachten 
voordat de foto’s kunnen worden gemaakt. Tijdens het wachten blijft 
u in de wachtkamer van de Nucleaire Geneeskunde en krijgt u 1 beker 
chocolademelk te drinken. 

Adenosine of Dobutamine:
U ligt tijdens de inspanningstest op de onderzoeksbank of wanneer 
u mee kunt fietsen zit u op de fiets. U wordt aangesloten op ECG-
apparatuur en de bloeddrukmeter. Ook krijgt u een infuus.

Via het infuus wordt Adenosine of Dobutamine toegediend. Tijdens 
deze toediening wordt de radioactieve vloeistof via hetzelfde infuus 
toegediend. Indien mogelijk fietst u tijdens het toedienen licht mee. 
Na de toediening wordt u afgekoppeld van de ECG-apparatuur en het 
infuus wordt verwijderd. Vervolgens moet u ca. 1 uur wachten voordat 
de foto’s kunnen worden gemaakt. Tijdens het wachten blijft u in de 
wachtkamer van de Nucleaire Geneeskunde en krijgt u 1 beker cho-
colademelk te drinken. 



Rust onderzoek:
U krijgt een infuus in de arm. Vervolgens krijgt u 2 pufjes Nitrospray 
onder de tong. 1 minuut na de pufjes wordt via het infuus de radio-
actieve vloeistof toegediend. Vervolgens moet u ca. 1 uur wachten 
voordat de foto’s kunnen worden gemaakt. Tijdens het wachten blijft 
u in de wachtkamer van de Nucleaire Geneeskunde en krijgt u 1 beker 
chocolademelk te drinken. Vlak voor het maken van de foto’s wordt 
het infuus verwijderd.

Het maken van de foto’s:
Tijdens het maken van de foto’s ligt u op uw rug met de armen langs 
het hoofd omhoog op het onderzoeksbed met de gammacamera vlak 
boven uw borstkas. De camera draait ongeveer 30 minuten om u heen 
voor het maken van de SPECT. 

Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u alles normaal blijven doen, ook cafeïne hou-
dende producten gebruiken en uw medicijnen innemen. Wij adviseren u 
kleine kinderen niet langer dan een half uur op schoot te nemen gedu-
rende de rest van de dag om ze niet onnodig aan straling bloot te stellen.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. U krijgt de uitslag 
van uw behandelend specialist op het met u afgesproken tijdstip.

Vragen
Mocht u vragen hebben dan kunt u ons bereiken op werkdagen van 
08.30 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer (0344) 67 44 75. Ook kunt u 
vragen stellen aan de medewerkers tijdens het onderzoek.
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