
NUCLEAIRE GENEESKUNDE
INFORMATIEFOLDER

NIERSCINTIGRAFIE



DOEL VAN HET ONDERZOEK

Met een nierscintigrafie kan de functie van de nieren 
beoordeeld worden .
Het onderzoek wordt aangevraagd bij volgende 
indicaties :
• vermoeden van urinewegobstructie
• bij plotselinge verslechterde nierfunctie zonder 

duidelijke oorzaak
• controle op eventuele complicaties na 

niertransplantaties

VOORBEREIDING

• Het onderzoek vraagt geen specifieke 
voorbereiding.

• U hoeft niet nuchter te zijn en eventuele medicatie 
kan ingenomen worden zoals op andere dagen.

• Belangrijk is dat uw nieren goed werken, daarom 
dient u veel te drinken (minstens 1 liter water) de 
ochtend van het onderzoek.

• Juist vóór het onderzoek vragen wij u naar het toilet 
te gaan en uw blaas volledig te ledigen.



HET ONDERZOEK

• U wordt gevraagd op de scantafel plaats te nemen.
• Er wordt een infuus in een ader van de arm 

aangebracht, waarlangs een licht radioactief 
product toegediend wordt.

• De opnames starten reeds tijdens de inspuiting.
• 20 minuten na de inspuiting, wordt er Lasix® 

toegediend, dit is een medicament dat de afdrijving 
van de urine uit uw nieren bevordert.

• De opnames lopen nog 20 minuten verder om het 
effect van de toediening van de Lasix® te volgen.

• Na afloop van deze opnames, wordt u gevraagd uw 
blaas te ledigen, en wordt er een laatste opname 
gemaakt .



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

AANDACHTSPUNTEN

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

• Ook als u borstvoeding geeft dient u dit te 
bespreken met de nucleair geneeskundige.

• Indien u van uw arts een aanvraagformulier heeft 
gekregen, neemt u dit dan mee.



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 afdeling 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 krijgt een kopie van de uitslag.



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
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www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius
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CONTACT

Dienst Nucleaire Geneeskunde, tel. 012 39 79 40
Iedere werkdag tijdens de kantooruren.


