Is een onderzoek met radioactieve
stoffen gevaarlijk?
Informatiebrochure voor patiënten

Beste patiënt

Welkom op onze dienst.
U zult binnenkort een onderzoek ondergaan waarbij er een radioactieve stof
toegediend zal worden. Dit kan bij u bepaalde vragen oproepen.
Hieronder vindt u al een antwoord op de drie meest gestelde vragen.
Mocht u nog vragen hebben omtrent het onderzoek, stel deze dan gerust aan de arts,
technoloog of verpleegkundige.
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Is dit onderzoek gevaarlijk voor u?
Neen.
De stralingsbelasting veroorzaakt door dit onderzoek is even groot als de jaarlijkse
achtergrondstraling in de natuur.
De belasting is vergelijkbaar of kleiner dan bij andere radiologische onderzoeken zoals
een RX-onderzoek of CT-scan.
De radioactieve stof blijft slechts kortstondig in uw lichaam aanwezig, voor de meeste
onderzoeken is dit ongeveer één dag.

Is dit onderzoek gevaarlijk voor uw omgeving?
Neen.
De straling die u zelf uitstuurt (= uitwendige stralingsbelasting) is beperkt in de tijd. De
hoeveelheid is ongevaarlijk zowel voor de mensen als voor huisdieren in uw omgeving.
Het is wel aangeraden om na een onderzoek veel te drinken zodat deze stof uw lichaam
zo snel mogelijk kan verlaten.

Wat te doen als u zwanger bent?
Radioactiviteit is te vermijden voor zwangere vrouwen en baby’s.
Indien u zwanger bent (of denkt te zijn) of indien u borstvoeding geeft dient u dit steeds
te melden.
Afhankelijk van uw situatie zal de arts beslissen of het onderzoek al dan niet moet doorgaan en welke maatregelen er dienen genomen te worden.

Contact
Dr. Eduard D’Hondt
Nucleaire geneeskunde
 059 41 60 70
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