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Informatiebrochure voor patiënten 

Beste patiënt 

 

Welkom op onze dienst.  

U zult binnenkort een longscintigrafie 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 

inspuiting melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Doel van het onderzoek 

Door beelden te maken van de doorbloeding en van de gasverdeling in de longen  

kunnen we nagaan of er bloedklonters (embolen) in de longen aanwezig zijn. 

 

Voorbereiding op het onderzoek 

Er is geen specifieke voorbereiding voor het onderzoek! U hoeft niet nuchter te zijn. 

        

 

Uitvoering van het onderzoek 

Een kleine hoeveelheid radioactieve stof wordt ingespoten in de arm. Allergie aan deze 

stof is uiterst zeldzaam. 

Deze stof laat toe om de doorbloeding van de longen te bekijken. Na de inspuiting  

worden er opnames gemaakt van de longen. 

Indien er afwijkingen te zien zijn op de longdoorbloeding is het mogelijk dat er ook 

beelden worden gemaakt van de gasverdeling in de longen. Hierbij zal een gemerkt gas 

worden ingeademd om daarna beelden te maken van deze gasverdeling in de longen. 

Dit laatste onderzoek gebeurt de dag na het onderzoek van de longdoorbloeding. De 

duur van het onderzoek bedraagt 30 minuten. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Resultaat van het onderzoek 

De arts van de dienst nucleaire geneeskunde beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek 

vóór u de afdeling verlaat. 

 

Nadien wordt er een verslag gemaakt voor uw behandelende arts. De behandelende 

arts zal u het resultaat meedelen en zo nodig met 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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