
NUCLEAIRE GENEESKUNDE
INFORMATIEFOLDER

MYOCARDSCAN



WAT IS EEN MYOCARDSCINTIGRAFIE ?

Met dit onderzoek is het mogelijk om de doorbloeding
en de pompwerking van uw hartspier te beoordelen en 
zo vernauwingen van de kransslagaders op te sporen.

 

DIT ONDERZOEK GEBEURT BIJ VOLGENDE 
INDICATIES :

• evaluatie van uitgebreidheid van een doorgemaakt 
myocardinfarct.

• opsporing van cardiale ischemie.
• bepaling van de ernst van de ischemie.
• evaluatie van het resultaat van coronaire bypass of 

ballondilatatie.
• pijnklachten op de borst, kortademigheid, cardiale 

risico-inschatting voor een operatie.



VOORBEREIDING

• U moet volledig nuchter zijn vanaf middernacht 
voor het eerste deel.

• Dat betekent dat u 8 uur voor het onderzoek niets 
mag eten of drinken.

• Een beetje water drinken is toegelaten.
• U mag uw ochtendmedicatie niet innemen.
• Als u diabeet bent, neem dan geen insuline of 

andere diabetesmedicatie in (breng die mee naar 
het ziekenhuis)

• Indien u lijdt aan astma of COPD, meldt dit dan 
zeker aan de verpleegkundige.

• Uw geneesheer kan mogelijk vragen om 
bepaalde geneesmiddelen 1 of enkele dagen 
voordien te stoppen.

• Tijdens het onderzoek moet u een maaltijd eten. 
U mag deze zelf meebrengen (bv. een 
belegde boterham) of iets nuttigen in de 
ziekenhuiscafetaria.

Voor het tweede deel van het onderzoek hoeft u niet 
meer nuchter te zijn.

HET ONDERZOEK

Het onderzoek bestaat uit 2 delen, dewelke in de mate 
van het mogelijke gecombineerd worden op dezelfde 
dag, dan wel uitgevoerd worden op 2 verschillende 
dagen.

INSPANNINGSTEST
• U krijgt een catheter in een bloedvat van uw arm.
• Tijdens de test wordt uw bloeddruk gemeten en

  een EKG afgenomen.



• In het eerste deel gaan we de werking van het hart 
opdrijven.Dit kan op twee manieren :

     1. een fietsproef met of zonder toediening van
      een medicament dat de hartslag opdrijft
                                     of
     2. enkel door toediening van een medicament
     dat de hartslag opdrijft
• Er wordt vervolgens een radioactieve stof 

ingespoten. Afhankelijk van de doorbloeding 
in de kransslagaders, fixeert deze zich meer of 
minder op de hartspier.

• Na injectie van de tracer, moet u een vetrijke 
maaltijd nuttigen, en worden na ± 30 min de 
opnames gemaakt.

• De scan duurt ongeveer 20 minuten.

RUSTGEDEELTE
(ongeveer 4 uur na inspanningstest - of op dag 2)
• Het hart wordt nu bekeken in rust. Er wordt weer 

tracer ingespoten, waarna u een vetrijke maaltijd 
moet nuttigen.

• na ± 30 minuten worden net dezelfde opnames 
gemaakt als bij deel 1.

• De scan duurt ook nu ± 20 minuten.

AANDACHTSPUNTEN

• Wanneer u zwanger bent of denkt het te zijn, of 
wanneer u borstvoeding geeft, moet u dit melden 
vóór het onderzoek.

• Gelieve steeds het aanvraagformulier dat u van de 
aanvragende arts heeft gekregen mee te nemen.

• Gezien de toegediende radioactieve tracer 
via de urine terug uitgescheiden wordt, is het 
belangrijk dat u voldoende drinkt en watert, om de 



radioactieve stof uit uw lichaam te krijgen.
• Goede handhygiëne is aangewezen.

BIJWERKINGEN

• Het onderzoek heeft geen bijwerkingen.
• U kan de dienst na de opnames op eigen kracht 

verlaten.

NAZORG

• Gezien de toegediende radioactieve tracer via de 
urine uitgescheiden wordt, is het belangrijk dat u 
voldoende drinkt en watert, om de radioactive stof 
uit uw lichaam te verwijderen.

• Goede handhygiëne is aangewezen

RESULTAAT

• Meteen na afloop van het onderzoek bekijkt de 
nucleair geneeskundige de beelden.

• Als deze voldoende informatie opleveren om een 
goede diagnose te kunnen stellen, dan kunt u naar 
huis of naar de adeling terug.

• Hierna beoordeelt de arts nauwkeurig de beelden, 
en noteert de bevindingen in het verslag dat aan 
uw medisch dossier wordt toegevoegd.

• De arts, specialist of huisarts die het onderzoek 
heeft aangevraagd ontvangt een kopie van het 
resultaat.



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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CONTACT

Dienst Nucleaire Geneeskunde: 012 39 79 40
Iedere werkdag tijdens de kantooruren


