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SCHILDKLIER - 
SCINTIGRAFIE



DOEL VAN HET ONDERZOEK

Naast bloedname en echografie behoort de 
schildklierscintigrafie tot de standaardonderzoeken 
voor het opsporen van een schildklierpathologie.

• Een echografie geeft een beeld van de morfologie 
van de schildklier, zoals grootte, aanwezigheid van 
noduli, ...

• Een scintigrafie geeft bijkomend een idee van 
de functie van de schildklier en stelt de aard van 
eventuele noduli in het licht:

      koude (niet functionerende) noduli of warme 
(hyperfunctionerende) noduli.

• Aan de hand van de opname van de radioactieve 
stof door de schildklier, kan berekend worden of de 
schildklier te traag (hypothyroïdie)

      of te snel (hyperthyroïdie) werkt.

• In geval van hyperthyroïdie kan in overleg met uw 
behandelende arts een behandeling met radioactief 
jodium gepland worden.



VOORBEREIDING

• Er mag een periode van 6 weken voorafgaand 
aan het onderzoek geen intraveneus contrast 
toegediend worden.

• Medicatie die de schildklierfunctie beïnvloeden 
(vb. Strumazol®) mag voor een bepaalde tijd niet 
ingenomen worden, overleg dit vooraf met uw 
behandelende arts.

• Ook medicatie zoals Cordarone®of homeopatische 
geneesmiddelen die jodium bevatten, mogen voor 
bepaalde tijd voorafgaand aan de

  schildklierscintigrafie niet ingenomen worden.

                      



HET ONDERZOEK

• Er wordt een lage dosis radioctieve stof in een ader 
van de arm ingespoten.

• Vervolgens moet u 20 minuten wachten.
• Na de wachttijd worden er twee beelden van uw 

schildklier gemaakt, dit neemt ongeveer 5 minuten 
in beslag.

• Hierna worden de beelden door de arts van de 
nucleaire dienst bekeken en wordt er eventueel 
beslist om nog bijkomende opnames (SPECT ) te 
maken, waarbij het toestel rond uw hals roteert.

• Het bijkomende SPECT-onderzoek duurt ongeveer 
15 minuten.

• Beide opnames zijn pijnloos.
• U mag tijdens de opnames niet bewegen.

NAZORG

Na de scan is er geen verdere nazorg nodig. Indien u 
voor dit onderzoek gestopt was met medicatie, mag u 
deze nu gewoon weer innemen.



AANDACHTSPUNTEN

• Wanneer u zwanger bent of denkt dit te zijn, moet 
u dit melden voor 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 zal de bevindingen noteren 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.

CONTACT

Dienst Nucleaire Geneeskunde
Tel. 012 39 79 40



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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