
  

 

SAP 10821 

Hartperfusiescan 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste patiënt 

 

Welkom op onze dienst.  

U zult binnenkort een hartperfusiescan ondergaan.  

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan 

de arts, verpleegkundige of technoloog. U kunt ook altijd telefonisch contact opnemen 

met onze dienst.  

Als u zwanger bent, vermoedt zwanger te zijn of borstvoeding geeft, moet u dit vóór de 

start van het onderzoek melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Doel van het onderzoek 

Door beelden te maken van de doorbloeding van het hart zowel in rust als na  

inspanning kunnen we nagaan of er zuurstoftekort is in de hartspier. Dit zuurstoftekort 

ontstaat meestal door vernauwingen in de kransslagaders van het hart. 

 

Voorbereiding op het onderzoek 

U moet nuchter zijn vóór het onderzoek! De belasting kan gebeuren via een fietsproef 

of via medicatie. 

Indien de belasting medicamenteus is, mag u gedurende 24 uur vóór het onderzoek 

geen chocolade, koffie, thee of bananen eten. Het soort belasting die u ondergaat, kunt 

u navragen bij de behandelende arts. 

De fietsproef vindt plaats op de consultatie cardiologie. Bij een belasting met medicatie 

dient u kort te worden opgenomen in het dagziekenhuis. Uw behandelde arts regelt dit 

voor u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



  

 

Uitvoering van het onderzoek 

We maken twee keer beelden van het hart (eenmaal in de voormiddag, alsook kort na 

de middag). 

Een kleine hoeveelheid radioactieve stof wordt ingespoten via een klein infuus tijdens 

de inspanningsproef. Allergie aan deze stof is uiterst zeldzaam. Deze injectie gebeurt op 

de consultatie cardiologie. 

Ongeveer 45 minuten na de inspanning komt u op de dienst nucleaire geneeskunde om 

beelden te maken van het hart (± 15 minuten). 

Minstens 2 uur daarna (ondertussen mag u eten en medicatie nemen) komt u terug 

voor de beelden van het hart in rust. 

Dan krijgt u opnieuw een inspuiting via de katheter die daarna wordt verwijderd. Na  

ongeveer 1 uur maken we de beelden. 

 

Resultaat van het onderzoek 

De arts van de dienst nucleaire geneeskunde beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek 
vóór u de afdeling verlaat. Nadien wordt een verslag gemaakt voor uw behandelende 
arts. Die zal u het resultaat meedelen en zo nodig de gepaste therapie starten. 

Tenslotte: mogen wij u vriendelijk vragen goed op tijd te zijn voor het onderzoek om 
het schema van de dienst niet in de war te brengen. 



  

 

Contact 

 

Dr. Eduard D’Hondt  

Nucleaire geneeskunde 

 059 41 60 70 
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© Az Damiaan vzw, augustus 2015. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 
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