Nucleaire geneeskunde

Scan (scintigrafie) in verband met
maagontledigingsstoornissen
Inleiding
Een maagontledigingsscintigrafie is een onderzoek waarbij wordt bekeken hoe snel
voedsel van de maag naar de darm gaat. Met een licht radioactieve pannenkoek
wordt dit proces zichtbaar gemaakt met behulp van de gammacamera.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, neemt u dan contact op met de aanvragend
arts. De arts bespreekt dan samen met u of het onderzoek kan doorgaan. Als u
borstvoeding geeft, dient u 24 uur na het onderzoek de voeding niet te geven.
U kunt deze afkolven en weggooien.
Afspraak
Het onderzoek vindt plaats op ……..…....... …..
Om …………uur krijgt u een pannenkoek en direct daarna worden er gedurende
anderhalf uur opnamen gemaakt met een gammacamera boven uw buik.
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is aan het einde van de gang van de
Functieafdeling.
Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, geeft u dit dan tijdig door aan de
afdeling Nucleaire Geneeskunde. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 07.30 tot 16.30 uur op
telefoonnummer 0543 54 42 72.
Voorbereiding
Het is van belang dat u acht uur voor het onderzoek nuchter bent. Dit betekent dat
u vanaf acht uur voor het onderzoek niet meer mag eten en drinken. Ook mag u
vanaf dan niet meer roken.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.
Let op:
De radioactieve pannenkoek is speciaal voor uw onderzoek gemaakt; deze is
beperkt houdbaar. Het is daarom belangrijk dat u op de dag van het onderzoek
op tijd aanwezig bent.
Medicijnen
Er zijn bepaalde medicijnen die invloed hebben op het onderzoek. Neemt u
daarom na het maken van de afspraak contact op met de afdeling om te
overleggen welke medicijnen u tijdelijk moet staken. Bent u suikerpatiënt? Dan
mag u de dag van het onderzoek geen insuline meer spuiten of tabletjes innemen,
maar moet die wel meenemen naar het ziekenhuis, om vlak voor het onderzoek te
gebruiken.
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De arts of de medisch nucleair werker zal voor het onderzoek begint aangeven
wanneer patiënten met diabetes hun insuline moeten spuiten of de tabletjes mogen
innemen.
Tijdens het onderzoek zit u op een comfortabele stoel met de camera dicht bij uw
bovenlichaam. U krijgt stukjes licht radioactieve pannenkoek te eten. Binnen vijf
minuten moet de pannenkoek op zijn. Vanaf het moment dat u de eerste hap
neemt, wordt de scan gestart. Het is belangrijk dat u tijdens de opname stil zit.
Nazorg
De soort en de hoeveelheid straling die u bij dit onderzoek krijgt, zijn niet nadelig
voor u of de mensen in uw omgeving. De radioactieve vloeistof is snel uit uw
lichaam verdwenen en u hoeft thuis geen maatregelen te nemen. De totaal
opgelopen hoeveelheid straling is te vergelijken met het maken van één
röntgenfoto.
Bijwerkingen
Bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Informatie hierover is aanwezig op de afdeling
Nucleaire geneeskunde; de medewerkers geven u graag een toelichting.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek bespreekt de arts met u tijdens u eerst volgende
afspraak. Als u in het ziekenhuis ligt, bespreekt de arts de uitslag op de afdeling.
Vragen
Hebt u nog vragen, stelt u deze dan gerust bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire
Geneeskunde. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn
bereikbaar op werkdagen van 07.30 –16.30 uur op telefoonnummer 0543 54 42 72.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder
heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in
de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de
afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te
vinden op: www.skbwinterswijk.nl
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