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PATIËNTENINFORMATIE 
   

                           Hersenperfusiescintigrafie 
1 Praktische informatie  

- Indien u moeilijk te been bent, kan u in de parkeergarage een rolstoel nemen. 
- Gelieve u in het ziekenhuis, met uw verwijsbrief, aan te melden bij de centrale inschrijving op 
campus Sint-Elisabeth. U wordt daar ingeschreven.  
- Nadat u bent ingeschreven verwachten wij u aan het onthaal op de dienst nucleaire 
geneeskunde, volg route B32. 
- Indien u mogelijk ZWANGER bent of borstvoeding geeft, MELD DIT VÓÓR HET 
ONDERZOEK aan de arts of technoloog. 
- U kan na het onderzoek (alleen) naar huis. U zal zelf met de auto kunnen rijden. U zal door het 
onderzoek geen ongemakken hebben. 
- Een AFWEZIGHEIDSATTEST voor uw school of werk kan u verkrijgen aan de onthaalbalie van 
de afdeling nucleaire geneeskunde. Na 12u is deze balie gesloten. 
 

Afspraak: ____________________ om ______ uur.      
 
2 Omschrijving en doel van het onderzoek  
Uw dokter stuurt u voor een onderzoek van de doorbloeding van de hersenen (hersenperfusie). 
Voor dit onderzoek gebruiken we een licht radioactief product. U kan hier niet allergisch op 
reageren. De dosis van de gebruikte radioactieve stof is zo laag dat ze niet gevaarlijk is. De 
radioactiviteit verdwijnt snel: na zes uur is de helft van de radioactiviteit verdwenen; zo blijft er na 
48 uur minder dan 0,4 % over. 
 
3 Voorbereiding op het onderzoek  
- U hoeft niet nuchter te zijn en U mag uw eventuele medicatie innemen. 
- Tijdens de inspuiting is het belangrijk dat u zo rustig mogelijk bent: niet rondkijken of praten. 
- Als u last heeft van claustrofobie (angst in kleine ruimtes) moet u dit zeggen: eventueel geven we 
u een angstwerend middel. 
- U mag eten en drinken. 
 
4 Verloop van het onderzoek  
- Het product wordt via een injectie in een bloedvat, meestal in de arm, ingespoten. 
- 10 tot 45 minuten later start het onderzoek. Hierbij ligt u op uw rug op een onderzoeksbed. Duur 
van het onderzoek: 30 minuten. 
- Uw hoofd ligt in een hoofdsteun. We maken het hoofd voorzichtig vast zodat u tijdens het 
onderzoek perfect stil kunt liggen. 
- Een toestel draait heel langzaam om uw hoofd. Het toestel maakt foto's. Hier voelt u niets van. 
- Na het onderzoek controleren we de beelden. Als u heeft bewogen, herhalen we het onderzoek. 
- Na het onderzoek mag u het ziekenhuis verlaten. 
 
5 Na het onderzoek  
- Het verslag van het onderzoek bezorgen we digitaal aan uw huisarts of specialist. Dit duurt 1 tot 3 
werkdagen. Indien u de beelden na 48u wenst te consulteren via internet kan u een toegangscode 
verkrijgen na het onderzoek.  
- De terugbetaling van het onderzoek rekenen we rechtstreeks af met het ziekenfonds of de 
verzekering. Voor het remgeld (opleg) zal u 1 à 2 maanden na het onderzoek een rekening krijgen. 
 
6 Tot slot  
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw 
behandelend arts of de technologen van de dienst nucleaire geneeskunde.  

 
7 Wie contacteren bij vragen of problemen?  
Dienst nucleaire geneeskunde, campus Sint-Elisabeth, Rubensstraat 166, 2300 Turnhout. 
Tel: 014 406904.  


