
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Nucleair onderzoek



TER INFORMATIE
Bij uw kind wordt binnenkort een nucleair 
onderzoek verricht. Dit is een onderzoek waarbij  
een licht radioactieve stof wordt ingespoten. Deze 
radioactieve stof is niet gevaarlijk en heeft geen 
bijwerkingen.

De stof wordt in een ader ingespoten en verlaat met de 
urine het lichaam. Afhankelijk van het soort  onderzoek 
is de stof na enkele uren tot een dag volledig uit het 
lichaam verdwenen.

VOORBEREIDING
Tenzij anders afgesproken, kan uw kind de medicijnen 
blijven nemen die het anders ook neemt. Uw kind 
hoeft niet nuchter te zijn.

Het gevoel van de prik kan verzacht worden door ruim 
één uur voor het onderzoek een verdovende zalf/
pleister aan te brengen. Bespreek dit met uw arts.

AANMELDEN
• Meld u aan bij de inschrijvingen in de inkomhal
• Op de afdeling pediatrie, B5, wordt er een perifere 

katheter geprikt om de radioactieve stof in te 
spuiten

• Het onderzoek gaat door op de afdeling nucleaire 
geneeskunde, D-1



HET ONDERZOEK

• Voordat de foto’s worden gemaakt, moet uw kind 
de blaas zo volledig mogelijk leeg plassen of u dient 
een schone luier om te doen     

• Het kind mag tijdens het  onderzoek de 
kleding  aanhouden

• Een ouder mag tijdens het onderzoek bij het kind 
blijven

• Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn, dan is 
uw aanwezigheid niet verstandig, meld dit vooraf 
aan de arts

• Het onderzoek is niet pijnlijk
• Tijdens het onderzoek ligt het kind op een tafel, 

onder en soms ook boven deze tafel bevindt zich 
een camera

• Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten
• Tijdens het maken van de foto’s is het belangrijk dat 

uw kind stil ligt
• U mag naast uw kind gaan zitten en het vasthouden
• U kunt een boekje voorlezen als afleiding
• De vloeistof zorgt niet voor bijwerkingen
• Deze licht radioactieve stof heeft drie uur de tijd 

nodig om goed te hechten, daarom moet uw kind 
na de injectie drie uur wachten

• Gebeurt het onderzoek polikliniisch, dan mag uw 
kind in de tussentijd het ziekenhuis verlaten, bij een 
hospitalisatie wacht u op de kamer

• Na drie uur meldt u zich opnieuw op de afdeling 
nucleaire geneeskunde



 NAZORG

Tot 24 uur na het onderzoek
• verschoon regelmatig de luier
• was de billen van uw kind goed schoon
• was uw handen na contact met urine

MEEDELEN VAN RESULTATEN

U krijgt de resultaten van het onderzoek van de 
(kinder)arts die het onderzoek heeft aangevraagd. 
De specialist  bespreekt met u het vervolg van de 
behandeling.

 

 



DMSA-scintigrafie

Een DMSA-scan (nierscintigrafie) is een 
nucleair geneeskundig onderzoek waarbij de 
werking van de nieren beoordeeld kan worden.  Zo 
kunnen eventuele afwijkingen aan de nieren worden 
vastgesteld. Ook wordt gekeken hoe de functie van de 
ene nier is ten opzichte van de andere.

Skeletscintigrafie

Bij een skeletscintigrafie, ook wel botscan genoemd, 
wordt gekeken naar de werking van de botten.  
ijdens het onderzoek kan worden onderzocht 
of er afwijkingen te zien zijn aan de botten of 
gewrichten. Dit kunnen afwijkingen zijn die op een 
gewone röntgenfoto niet zichtbaar zijn.
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Succes!


