
BIJSCHILDKLIER SCINTIGRAFIE 
Nucleaire geneeskunde
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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 terechtkomen. Als u borstvoe-
ding 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 zeer gering en levert geen gevaar op voor u of uw 
omgeving. De toegediende vloeistof is maar gedurende korte tijd radioactief 
en verlaat veelal het lichaam met de urine. 

AFSPRAAK 
De polikliniekassistente stuurt het aanvraag formulier naar de afde ling Nucle-
aire Geneeskunde. Afhankelijk van de wachttijd wordt u na enkele dagen of 
weken gebeld voor een afspraak. Dit gebeurt op werkdagen tussen 9.00 uur en 
16.00 uur. Het is niet noodzakelijk dat u er voor thuis blijft, indien nodig pro-
beren wij het enkele malen of we sturen u een brief. Het is belangrijk dat we 
over de juiste telefoon nummers beschikken, eventuele wijzigingen hierin kunt 
u melden op onderstaand telefoonnummer. 

DE BIJSCHILDKLIER 
Uw specialist heeft voor u een onderzoek aangevraagd van de bij schildklier. 
De bijschildklier is een slechts enkele millimeters groot orgaan waarvan er 
een viertal gelegen zijn rond de schildklier. De bijschildklieren produceren een 
hormoon dat van invloed is op de kalkstofwisseling en daarmee werkzaam is in 
meerdere organen zoals de nieren, het skelet en de darmen. Indien het kalk-
gehalte in het bloed verhoogd is, kan dit berusten op de verhoogde aanwezig-
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heid van het bijschildklierhormoon. Hiervoor is meestal een goedaardig gezwel 
(“adenoom”) van de bijschildklier verantwoordelijk. 

NUCLEAIRE GENEESKUNDE 
Nucleaire Geneeskunde maakt gebruik van licht radioactieve stoffen om orga-
nen 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 
Het is mogelijk dat u voorafgaande aan het onderzoek bepaalde medicijnen 
moet staken. Of dat bij u het geval is en welke medicijnen dat zijn wordt u 
verteld bij het maken van de afspraak. Daarvoor is het belangrijk dat u op het 
formulier, dat u krijgt tijdens uw bezoek aan de polikliniek, alle medicijnen 
invult die u gebruikt. Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. 

KLEDING 
In de regel kunt u uw kleding gewoon aanhouden tijdens het onder zoek. 
Indien het noodzakelijk is om iets uit te trekken wordt dit aan u gevraagd. Hals- 
en borstsieraden moeten worden afgedaan. 

PIJN 
Het enige dat u van het onderzoek zult voelen is het prikje van de infuusnaald 
in de arm bij het toedienen van de radioactieve vloeistof. Voor een overgevoe-
ligheidsreactie van de toegediende vloeistof hoeft u niet bang te zijn. Allergi-
sche reacties komen uiterst zelden voor en dan alleen in lichte mate. 

UITVOERING 
Het onderzoek bestaat uit drie delen. 

- Deel 1: wanneer u in de ochtend op de met u afgesproken tijd op de afde-
ling Nucleaire geneeskunde komt, krijgt u een cap sule die u in zijn geheel 
met een beetje water moet innemen. Gedurende een uur na inname moet 
u nuchter blijven.  
Na de inname van de capsule mag u het ziekenhuis verlaten. 
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- Deel 2: in de middag komt u terug op de met u afgesproken tijd. U krijgt 
dan een injectie in een bloedvat van de arm. Hierbij wordt een radioactie-
ve vloeistof toegediend die door zowel de schildklier als de bijschildklier 
wordt opgenomen. 15 minuten na deze injectie worden de eerste opnamen 
gemaakt. Hierbij ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. De camera wordt 
vlak boven uw hals gezet waarna er 4 opnamen worden gemaakt. Iedere 
opname duurt 5 minuten. Aansluitend wordt er nog een opname gemaakt 
waarbij de camera gedurende 20 minuten rond uw hals draait. Na deze 
opnamen mag u de afdeling verlaten. 

- Deel 3: na ± 45 minuten komt u terug voor het laatste gedeelte van het on-
derzoek. U gaat in dezelfde houding op de onderzoekstafel liggen als bij deel 
2. Er worden 3 opnamen gemaakt, die elk 5 minuten duren. 

NA HET ONDERZOEK 
Na het onderzoek mag u alles normaal blijven doen. Wij adviseren u kleine 
kinderen niet langer dan een half uur op schoot te nemen gedurende 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 onderstaand telefoon-
nummer u kunt ook vragen stellen aan de medewerkers tijdens het onderzoek. 

NUCLEAIRE GENEESKUNDE
 0344-674475

werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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