
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

DaT-scan



WAT IS DAT-SCAN EN WAARVOOR WORDT HET 
GEBRUIKT?

Een DaT-scan is een onderzoek waarbij een specifiek 
product in het lichaam wordt geïnjecteerd om daarna 
via een scan de transporters van dopamine in bepaalde 
kernen in de hersenen te kunnen zien. Veranderingen 
in dit deel van de hersenen doen zich voor bij:

• Parkinsonisme (inclusief de ziekte van Parkinson)
• Dementie met Lewy-body’s

Het product wordt via het bloed door het lichaam 
verspreid en bevat een kleine hoeveelheid 
radioactiviteit.

De blootstelling aan radioactiviteit is zeer klein, kleiner 
dan bij sommige types röntgenonderzoek.

Dit onderzoek is een diagnostisch middel, dat betekent 
dat het enkel wordt gebruikt voor het identificeren van 
een ziekte.



ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Bent u zwanger of vermoedt u dat u zwanger bent? 
Dan mag u dit onderzoek niet ondergaan.

Meld het aan uw arts wanneer u borstvoeding geeft. 
In dat geval kan het onderzoek worden uitgesteld of 
er kan u worden gevraagd tijdelijk te stoppen met het 
geven van borstvoeding.

Tot drie dagen na de DaT-scan mag u geen 
borstvoeding geven.

COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

• Breng uw arts op de hoogte indien u andere 
geneesmiddelen gebruikt, of kort geleden heeft 
gebruikt.

• Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder 
voorschrift kunt krijgen.

• Sommige geneesmiddelen kunnen de kwaliteit 
van het verkregen beeld beïnvloeden. Uw arts 
kan daarom vragen om tijdelijk te stoppen met het 
innemen van bepaalde geneesmiddelen.

RIJVAARDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN 
MACHINES

Dit onderzoek heeft geen invloed op de rijvaardigheid 
of het gebruik van machines.



VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

• U moet niet nuchter zijn voor dit onderzoek
• Voordat u het product krijgt toegediend, zal men u 

vragen een paar tabletten in te nemen die jodium 
bevatten. 
Deze voorkomen dat de radioactiviteit zich ophoopt 
in uw schildklier

• U krijgt ook twee tabletten mee naar huis om ’s 
avonds ( ± 20u) in te nemen

• Het product wordt via een ader in de arm 
toegediend

• De scan wordt drie tot zes uur na injectie gemaakt. 
In de tussentijd mag u het ziekenhuis verlaten en 
ook gewoon eten en drinken

• Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en is 
pijnloos. U wordt met uw hoofd in een hoofdsteun 
gefixeerd en onder de camera geschoven, waarna 
het toestel rond het hoofd draait



NA HET ONDERZOEK

• Probeer zoveel mogelijk te drinken, zo verdwijnt de 
radioactieve stof sneller uit uw lichaam

• Het is ook aangewezen om steeds de handen goed 
te wassen na elk toiletbezoek .

• Het is niet nodig om afstand te houden tot andere 
personen
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CONTACT

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, 
stel ze gerust aan uw behandelende arts of een 
verpleegkundige.

Dienst nucleaire geneeskunde
Tel. 012 39 79 40
Iedere werkdag tijdens kantooruren


