Lymfoscintigrafie
a. Wat is een lymfoscintigrafie?
 Lymfeoedeem is een aandoening waarbij
zich onderhuids vocht en eiwitten
opstapelen
als
gevolg
van
een
ontoereikende
werking
van
het
lymfeafvoersysteem.
 De verminderde werking kan het gevolg
zijn van een aangeboren aandoening (te
weinig
lymfebanen
aangelegd
of
onvoldoende werking) of een verworven
aandoening
waarbij
het
gezonde
lymfesysteem beschadigd is
(bv na
operatie, bestraling of ongeval).
 De lymfoscintigrafie is een onderzoek,
waarbij men met behulp van een
korttijdig radioactieve vloeistof de
lymfevaten zichtbaar kan maken. Zo kan
er een onderbreking in de lymfeafvoer
of een onvoldoende afvoer in kaart
gebracht worden.
 De therapie voor lymfeoedeem bestaat
uit verschillende mogelijk-heden (bv
manuele drainage) en moet op de patiënt
afgestemd worden.

b. Voorbereiding

c. Hoe verloopt het onderzoek?

 Er is geen specifieke voorbereiding
nodig voor dit onderzoek. U moet NIET
NUCHTER
zijn
en
u
mag
uw
thuismedicatie innemen.

 Het onderzoek duurt in totaal 2u 30 min
en bestaat uit verschillende delen.

 Nadat u zich ingeschreven heeft,
begeeft u zich naar de balie op de
dienst nucleaire geneeskunde, waar u
zich aanmeldt met een AANVRAAG OF
VOORSCHRIFT van de verwijzende
arts.
 Het
onderzoek
kan
best
niet
plaatsvinden
in
geval
van
ZWANGERSCHAP
(of
kans
op
zwangerschap). Dit dient u steeds te
melden, liefst reeds bij het vastleggen
van de afspraak.
 In geval van BORSTVOEDING, dient de
moedermelk gedurende 24 u afgekolfd
te worden en weggegooid.

 Men zal u vragen alle metalen
voorwerpen te verwijderen (juwelen,
horloge, riem, munten of sleutels in uw
zakken) om storingen in de opnames te
vermijden.
 Nadat u zo comfortabel mogelijk ligt,
wordt er een korttijdig radioactieve
vloeistof tussen de vingers of tenen
(afhankelijk van het te bestuderen
lymfestelsel) onderhuids geïnjecteerd.
 Nadien maakt men de eerste reeks
opnames: een scan thv de voeten (1 min),
thv de liezen (30 min) en een scan van
het volledige lichaam (10 min).
 Aansluitend volgt de tweede reeks
opnames : scan thv de liezen (15 min),
waarbij u zal
gevraagd worden
gedurende 5 min de tenen te bewegen
en een scan van het volledige lichaam
(10 min).
 Vervolgens dient u (indien mogelijk) een
uur rond te wandelen.
 Nadien wordt er een laatste reeks
opnames gemaakt: scan thv de voeten (1
min) en een scan van het volledige
lichaam (15 min).

d. Wat na het onderzoek?
 Na de scan begeeft u zich met het
inschrijvingsformulier terug naar de
kassa, waar u enkel met bancontact kan
betalen.
 Het resultaat van dit onderzoek is niet
onmiddellijk beschikbaar. De beelden
worden eerst verwerkt en nadien
geïnterpreteerd door de arts-specialist
in de nucleaire geneeskunde. Hierbij
wordt
rekening
gehouden
met
informatie verkregen uit voorgaande
beeldvorming en uit het medisch
dossier. Het protocol en de beelden
zullen nadien worden overgemaakt aan
de huisarts en/of arts-specialist die
het onderzoek heeft aangevraagd.

Heeft u nog vragen ?
AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN.
Afspraken
02 477.60.13
Secretariaat
02 477.50.20

02 477.50.17
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UZ BRUSSEL
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
Nucleaire Geneeskunde
Zone A (wit), niveau 0,
Aanmelden thv wachtzaal A10.
Tel 02/477.60.13 (afspraken)
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