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PET/CT-SCAN



WAT IS PET/CT?

PET/CT is de combinatie van PET en CT technologie in 
één toestel.

PET is een hoogtechnologische beeldvormings-
techniek waarmee de functie van verschillende
organen in het licht gesteld kan worden.

Dankzij de combinatie met een CT-scan in hetzelfde
toestel kan de juiste lokalisatie en aard
van eventuele afwijkingen worden bepaald.

Ter uitvoering van een PET/CT-scan wordt
glucose (een vorm van suiker) licht radioactief 
gemaakt.
Nadat het product verschillende kwaliteitscontroles 
heeft ondergaan, wordt het via een ader in de arm 
toegediend.

Deze toediening veroorzaakt geen enkele 
nevenwerking.

De PET/CT- scanner meet door middel van zeer
gevoelige detectoren de verdeling van
het radioactief glucose in het lichaam.
Verwerkingscomputers zetten deze metingen
om in een beeld dat door de geneesheer
beoordeeld kan worden.



VOORBEREIDING

Vanaf 4 uur vóór het onderzoek mag u niets meer eten
en enkel water drinken.

U mag wel alle medicatie innemen zoals door uw
behandelend geneesheer voorgeschreven, behalve
medicatie voor de behandeling van suikerziekte 
(insuline).
Dit is normaal gezien vooraf met u besproken.

In geval van een PET/CT tijdens hospitalisatie,
zullen glucose-infusen tijdig gestopt worden.

Het volledige onderzoek duurt 2 uur.

            



HET ONDERZOEK

• Draag comfortabele kleding en vermijd het dragen 
van metalen voorwerpen (juwelen , riemen, ... )

• Er wordt u gevraagd plaats te nemen in een 
relaxzetel.

• Een verpleegkundige zal een kleine katheter 
plaatsen in de ader van een arm.

• Via die katheter wordt het radioactief glucose
      toegediend.
• Het suikergehalte in het bloed wordt gemeten.
• Aansluitend wordt het radioactief glucose 

toegediend.
• Er wordt u gevraagd gedurende een uur rustig 

te blijven liggen.
• Vaak  zal er een vochtafdrijvend middel toegediend
      worden.
• De scan zelf duurt een 15-tal minuten .
• Tijdens de scan is het belangrijk om rustig te
      blijven liggen en zo weinig mogelijk te bewegen.
• Na controle van de beelden mag u de dienst 

verlaten.



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.

NA HET ONDERZOEK

Aangezien het toegediende radioactief glucose vooral
langs de blaas uitgescheiden wordt,
is het belangrijk dat u voldoende drinkt en watert,
om de radioactieve suiker uit uw lichaam te 
verwijderen.

Het grootste deel van de radioactiviteit zal binnen
4 à 8 uur uit uw lichaam verdwenen zijn.

UW VERSLAG

De PET-beelden worden beoordeeld door een arts
gespecialiseerd in de nucleaire geneeskunde,
de CT-beelden door een radioloog.
Samen maken zij een verslag.
Het verslag en de beelden worden doorgestuurd naar
de aanvragende arts.
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CONTACT

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

 

     ADRES :
     Stadsomvaart 11
     3500 Hasselt

    AFSPRAKEN :
    DIENST NUCLEAIRE GENEESKUNDE
    Tel: 011 33 81 90
    Iedere werkdag van 9u tot 17u


