
In overleg met uw arts heeft u besloten om 

een thalliumscintigrafie met Thallium 201  te 

laten verrichten op de afdeling Nucleaire Ge-

neeskunde van a.z. Vesalius. 

 

  INDICATIES 

-evaluatie van uitgebreidheid van doorge-

maakt myocardinfarct 

-opsporing van cardiale ischemie 

-bepaling van de ernst van de ischemie 

-evaluatie van resultaat van coronaire bypass 

of ballondilatatie 

 

  VOORBEREIDING 

U mag niet meer eten of drinken van 24u ‘s 

avonds de dag voordien. Ook medicatie voor 

het hart of de bloeddruk dient u de dag voor 

het onderzoek te staken. 

 

 

  DUUR 

Er worden opnames gemaakt na farmacolo-

gische belasting of inspanningstest (fietsen) en 

3 uur later dient u nogmaals terug te komen 

voor opnames in rust. Elk deel neemt 30 à 45 

minuten in beslag. 

  PRINCIPE 

De stapeling van de toegediende Thallium 201 

in het hart is recht evenredig met de bloeds-

voorziening in het hart. De eerste reeks beel-

den worden gemaakt onmiddellijk na de in-

spanningsproef. De tweede reeks beelden wor-

den opgenomen bij rust. Door de eerste en de 

tweede reeks beelden met elkaar te vergelij-

ken kan men het onderscheid maken tussen 

ischemie en doorgemaakt myocardinfarct. 

 

   

  ZWANGERSCHAP 

Indien u zwanger bent of denkt te zijn, dan kan 

het onderzoek NIET doorgaan. 

 

Thalliumscintigrafie van het hart 
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THALLIUMSCINTIGRAFIE 
NUCLEAIRE GENEESKUNDE 

 

 

 

  BIJWERKINGEN 

Het onderzoek heeft geen bijwerkingen. U kan dus  

onmiddellijk na de opnames de dienst op eigen 

kracht verlaten. De dienst mag ook verlaten worden 

tussen inspuiting en opnames. 

 

 

  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. 

DIENST NUCLEAIRE GENEESKUNDE 

Openingsuren: 

ma-di-woe-do 

8.00—16 u 30 

T 012 397 940 

F 012 397 939 

Hazelereik 51   3700 

Tongeren 

T 012 396 111 

www.azvesalius.be 

http://intranet/
http://intranet/

