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Inleiding
Welkom op onze dienst.
U zult binnenkort een hersenperfusiescintigrafie of doorbloedingshersenscan ondergaan. Wij vinden het belangrijk dat u en uw familie
de nodige informatie krijgen om dit onderzoek zo vlot mogelijk te
laten verlopen. Deze brochure geeft dan ook meer uitleg over het
verloop van het onderzoek.

Hebt u na het lezen nog vragen? Aarzel dan zeker niet ze te
stellen aan een verpleegkundige op uw dienst of uw behandelende arts. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de
dienst nucleaire geneeskunde.

Doel van het onderzoek
Met een hersenperfusiescintigrafie wordt de doorbloeding van de hersenen bestudeerd. Een kleine dosis licht radioactieve tracer (kleurstof)
wordt via een katheter in een bloedvat van de arm geïnjecteerd.
Op basis van de verdeling van de tracer over de hersenen, kan de
arts nagaan of er afwijkingen zijn in de doorbloeding. Het volledige
onderzoek neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Voorbereiding op het onderzoek
Het is belangrijk dat u enkele uren voor het onderzoek bepaalde
medicatie niet meer inneemt. Vooral medicijnen die een kalmerende

werking hebben, bijvoorbeeld Valium®, Xanax ®, Temesta® enzovoort, moeten worden vermeden. Het stoppen van deze medicatie
gebeurt best in overleg met de arts die het onderzoek aanvraagt.
U moet niet nuchter zijn voor dit onderzoek.

Uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek begint met het plaatsen van een kleine katheter in
een bloedvat van de arm terwijl u op een bed ligt. Daarna zal de
verpleegkundige u vragen om zo rustig mogelijk te blijven liggen. De
ruimte waar u zich bevindt, zal bijna volledig donker zijn en heel
stil. Op die manier wordt het aantal hersenprikkels zo veel mogelijk
beperkt, wat belangrijk is om de doorbloeding in rust juist te meten.
Na ongeveer tien minuten injecteert de verpleegkundige de tracer
via de geplaatste katheter. U voelt hier niets van. Na een tiental
minuten wordt de katheter verwijderd en kan de scan beginnen.
De scan gebeurt in een liggende houding. Het is belangrijk dat u
uw hoofd niet beweegt. De verpleegkundige zal u hierbij helpen
door uw hoofd te bevestigen op een hoofdsteun. Zorg ervoor dat u
comfortabel ligt en verwittig de verpleegkundige bij de start van het
onderzoek als u specifieke problemen hebt bij het stilliggen.
Tijdens de scan zullen de draaiende delen van het toestel rond u
draaien en een groot aantal beelden maken. De scan duurt ongeveer 40 minuten. Na de hersenscan mag u de dienst verlaten. Het
is belangrijk dat u de rest van de dag extra veel drinkt zodat de
resterende tracer via de nieren uw lichaam verlaat.

Resultaat van het onderzoek
Een arts van de dienst nucleaire geneeskunde beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek voor u de dienst verlaat.
Nadien wordt er een verslag gemaakt voor uw behandelende arts.
Hij zal u het resultaat meedelen en indien nodig met de gepaste
therapie starten.

Tot slot

Mogen wij u vragen om op tijd aanwezig te zijn voor het
onderzoek? Als u onverwacht verhinderd bent en uw afspraak
niet kunt nakomen, kunt u dit telefonisch doorgeven aan de
dienst nucleaire geneeskunde. Zo kunnen wij de bestelling van
een duur product tijdig annuleren. Dank u voor uw begrip.
Als u zwanger bent, vermoedt zwanger te zijn of borstvoeding
geeft, moet u voor de start van het onderzoek de verpleegkundige van de dienst nucleaire geneeskunde contacteren.

