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Skeletscintigrafie



 
WAT IS EEN NUCLEAIRE SKELETSCINTIGRAFIE?

Skeletscintigrafie of botscan is een beeldvormende 
techniek waarbij door het inspuiten van een 
radioactieve produkt het skelet in beeld wordt 
gebracht.
Na de inspuiting  moet er een aantal uren gewacht 
worden zodat het product de kans heeft zich in te 
bouwen in het bot.

Met een gammacamera wordt er dan een opname 
van het skelet gemaakt, die aantoont waar zich een 
verhoogde stapeling van de radioactiviteit bevindt.

Een botbreuk, een ontsteking, een ernstige artrose, 
een kwaadaardige tumor of uitzaaiingen kunnen 
oorzaken zijn van een verhoogde activiteit of hotspot.



HOE WERKT HET?

Het product dat wordt ingespoten  bevat het 
radioactieve Technetium.
Dit wordt opgenomen in het skelet.
Zones waar een verhoogde botactiviteit is, zullen 
versterkt tekenen.
De aantasting van het skelet kan in het begin van 
de aandoening zo gering zijn dat op RX-foto’s geen 
afwijkingen worden waargenomen.
In dit stadium kan de skeletscintigrafie reeds duidelijke 
afwijkingen vertonen.

De skeletscintigrafie moet dan ook aanzien worden 
als een functioneel onderzoek dat de reactie van 
het skelet op een al dan niet pathologisch proces 
weergeeft, terwijl de RX-foto het morfologisch 
resultaat weergeeft.



VOORBEREIDING

Dit onderzoek vereist geen bijzondere voorbereiding.

U hoeft niet nuchter te zijn en uw eventuele medicatie 
mag u innemen zoals op andere dagen.

Na de injectie is er een wachtperiode van ongeveer 2 à 
4 uur voor de eigenlijke scan.

Tijdens deze wachtperiode mag u het ziekenhuis 
verlaten.
Het is aangewezen in deze wachtperiode veel te 
drinken, om de opname van het produkt alsook 
de afvoer ervan te bevorderen.

SPECT/CT

Aanvullend op een total body skeletscinitgrafie kan 
een SPECT/CT-opname worden gemaakt van het 
lichaamsdeel dat men nauwkeuriger wil onderzoeken.

Door het gelijktijdig uitvoeren van een CT is het 
gemakkelijker bepaalde afwijkingen te lokaliseren en te 
identificeren.

Dit onderzoek wordt in nauwe samenwerking met 
de radiologen uitgevoerd zodat niet alleen het 
nucleair gedeelte maar ook het CT-gedeelte van een 
diagnostische kwaliteit zijn.



ZWANGERSCHAP

Indien u zwanger bent of  borstvoeding geeft, kan het 
onderzoek niet doorgaan.

BIJWERKINGEN

Het onderzoek heeft geen bijwerkingen.
U kan dus onmiddellijk na het onderzoek de dienst op 
eigen kracht verlaten.

De dienst mag ook verlaten worden gedurende de 
wachttijd tussen inspuiting en onderzoek.

UITSLAG

Aan de hand van de resultaten maakt de arts van de 
dienst nucleaire geneeskunde een verslag dat naar uw 
behandelende arts wordt verzonden.

Deze brengt u op de hoogte van de resultaten van het 
onderzoek.

CONTACT

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

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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