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Vragen en info

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? 
Neem dan zeker contact met ons op.

Secretariaat nucleaire geneeskunde

T 051 42 50 34

1 verdieping - route 29

Indien u de afspraak niet kan nakomen,  
vragen we u ons tijdig te verwittigen.  
Minstens één dag op voorhand.

Adres

Sint Andriesziekenhuis VZW

Bruggestraat 84

8700 Tielt

T  051 42 51 11

www.sintandriestielt.be

 
Uw onderzoek gaat door op:

datum: ....................................................

uur:  ....................................................

Aanmelden aan de kiosk  
in de inkomhal - gelijkvloers

Na de inschrijving volgt u  
dienst nucleaire geneeskunde  
eerste verdieping - route 29

21/10/20



Beste mevrouw, meneer

Uw arts heeft voor u een onderzoek van de 
schildklier aangevraagd op de dienst nucleaire 
geneeskunde. Dit onderzoek wordt een 
schildklierscintigrafie genoemd. Deze brochure 
geeft meer uitleg over het verloop van het 
onderzoek.

Wat is een schildklierscintigrafie?

Met een schildklierscintigrafie zal de functie, 
vorm, ligging en grootte van de schildklier 
worden beoordeeld. Hiervoor wordt een kleine 
hoeveelheid radioactief product, een ‘tracer’, 
toegediend via de bloedbaan dat nadien wordt 
opgenomen en opgestapeld in de schildklier. 
Na een korte wachttijd, kan er worden gekeken 
hoeveel en in welke gebieden van de schildklier 
de tracer werd opgenomen.

Voorbereiding op het onderzoek 

 ▪ U hoeft niet nuchter te zijn.

 ▪ Een recent radiologisch onderzoek  
(<6 weken geleden) waarbij intraveneus 
contrastmiddel werd toegediend is storend. 
Uw arts zal dit met u bespreken. 

 ▪ Inname van bepaalde (jodiumhoudende) 
geneesmiddelen, kunnen eveneens het 
onderzoek beïnvloeden. Uw arts zal u 
meedelen welke geneesmiddelen u tijdelijk 
niet mag innemen.

 ▪ Metalen voorwerpen kunnen het onderzoek 
verstoren en daarom draagt u best geen 
sieraden en/of kledingstukken die metaal 
bevatten.

Verloop van het onderzoek

Na aanmelding op de dienst nucleaire 
geneeskunde (aanbellen), zal de 
verpleegkundige een kleine hoeveelheid 
radioactieve vloeistof toedienen via een 
bloedvat in de arm. De vloeistof zal worden 
opgenomen in de schildklier.

Na de inspuiting is er een wachttijd  
van 15-20 minuten.

Vervolgens wordt de beeldopname gestart. 
Hierbij zal een gevoelige detector dicht tegen 
de schildklier worden geplaatst. De opname 
duurt ongeveer 5 minuten.

Het totale onderzoek duurt ongeveer  
30 minuten. Tijdens de opnames is het 
belangrijk om zo stil mogelijk te blijven liggen.

Het resultaat van het onderzoek

De arts van de dienst zal de beeldkwaliteit 
beoordelen voordat u de afdeling verlaat. 
Nadien wordt er een verslag opgemaakt en 
wordt dit verslag samen met de beelden 
doorgestuurd naar de verwijzende arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, twijfelt zwanger te zijn of 
borstvoeding geeft, moet u dit vóór de injectie 
melden aan de verpleegkundige nucleaire 
geneeskunde.

Het is namelijk niet gewenst een 
schildklierscintigrafie uit te voeren tijdens de 
zwangerschap.

BELANGRIJK

 ▪ U hoeft niet nuchter te zijn.

 ▪ U meldt zich aan de kiosk in de inkomhal 
met u identiteitskaart.

 ▪ Er wordt een kleine hoeveelheid radioactief 
product toegediend. Indien u (mogelijk) 
zwanger bent of borstvoeding geeft moet u 
dit vooraf melden.

 ▪ De totale duur van het onderzoek varieert 
tussen de 20 en 30 minuten.

 ▪ Sommige (jodiumhoudende) medicatie 
kan met het onderzoek interfereren en 
het resultaat beïnvloeden. Uw arts zal 
met u bespreken welke medicatie u mag 
innemen.

 ▪ Minstens één dag op voorhand verwittigen 
als u de afspraak niet kan nakomen.

Bron: dienst Nucleaire geneeskunde  
Sint-Andriesziekenhuis, 21 oktober 2020


