
 

 
 Service Médecine Nucléaire- PET-scan | Kruidtuinlaan  32  Boulevard du Jardin Botanique  | Brussel 1000 

Bruxelles |T + 32 (0)2 221 91 11  |   F + 32 (0)2 219 14 92  |  www.klstjan.be - www.clstjean.be 

                        

 

 

Lymfescintigrafie    
 

Informatie voor de patiënt en naaste familie  
 

 
Deze tekst informeert u over de lymfe-scintigrafie. Waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd, hoe het verloopt en wat 
van belang is om te weten. 
 
 
 Waarom een lymfescintigrafie  ?  

 
Met behulp van een lymfe-scintigrafie wordt de lymfe afvloed van de armen of benen in beeld gebracht. Hierbij 
wordt vastgesteld of een arm of been vocht vasthoudt door een afwijking in het lymfesysteem.Door middel van 
een skeletscintigrafie kunnen verschillende soorten aandoeningen van de botten (het skelet) worden afgebeeld. 
Daarnaast kan men ook de doorbloeding van delen van het lichaam beoordelen. Dit laatste geeft aanwijzingen 
over de aanwezigheid van ontstekingsactiviteit.  
 

 Voorbereiding op het onderzoek   
 
Draag liever geen steunkous op de dag van het onderzoek. 
  

 Verloop van het onderzoek  
 
Tijdens het onderzoek krijgt u in beide handen of voeten, tussen de vingers/tenen onder de huid, een licht  
radioactieve vloeistof toegediend. Door middel van een serie foto’s wordt bekeken hoe deze vloeistof door de 
lymfebanen naar de lymfeklieren wordt getransporteerd. Meteen na de injectie en 2 uur later worden foto’s 
gemaakt liggend op een onderzoekstafel onder de camera.  
In de tijd tussen de twee fotosessies is het de bedoeling dat u de armen of benen beweegt om het transport door 
de lymfebanen te stimuleren. 
Het is voor de kwaliteit van het onderzoek van belang dat u tijdens het maken van de foto’s zo stil mogelijk ligt.  

 
 Duur van het onderzoek 

 
Het onderzoek neemt in totaal 3 uur in beslag. 
Aansluitend aan de injecties duurt het maken van de foto’s 1 uur, waarna een wachttijd is van 1 uur. Deze tijd 
hoeft u niet op de afdeling te blijven. Het maken van de foto’s na de wachttijd duurt 1 uur. 
 

 Uitslag van het onderzoek 
 
Nadat de scan gemaakt is, wordt op een later tijdstip het onderzoek nauwkeurig bekeken door een arts (nucleair 
geneeskundige), deze maakt een verslag voor uw behandelende arts. Uw behandelende arts zal de uitslag met u 
bespreken. 
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 Bijwerkingen en risico’s  
 
Voor zover bekend, zijn er geen bijwerkingen en risico’s aan het onderzoek verbonden. Contacten met kleine 
kinderen en zwangere vrouwen vlak na het onderzoek zijn indien mogelijk te vermijden.  
 

 Zwangerschap en borstvoeding  
 
Wanneer u zwanger bent of denkt dit te zijn, moet u dit melden voor het onderzoek begint. Indien het voor u niet 
strikt noodzakelijk is, stellen wij het ongeboren kind niet bloot aan straling.  
Ook als u borstvoeding geeft, dient u dit te bespreken met de nucleaire geneeskundige.  

 
 Hoe komt u op de afdeling Nucleaire Geneeskunde ? 

 
Om de afdeling te bereiken neemt u de hoofdingang aan de Kruidtuinlaan 32. Binnengekomen loopt u rechtdoor 
en volgt u de route met nummer 751 die gaat langs de cafetaria en daarna rechts net naast de dienst Radiologie.  
 

 Wat moet u meenemen  ? 
 
Indien u van uw arts een aanvraagformulier gekregen heeft, dient u dit mee te nemen. Verder moet u een geldig 
identiteitsbewijs meenemen.  

 
 Wat is verder van belang ?  

 
De radioactieve vloeistof, die nodig is voor het onderzoek wordt speciaal voor u klaargemaakt. Het is daarom van 
belang dat u op tijd aanwezig bent. Indien u op de afgesproken tijd niet aanwezig kunt zijn, neem dan zo spoedig 
mogelijk contact met ons op.  
 

 Heeft u nog vragen ?  
 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die gerust stellen als u op de afdeling 
komt, voordat het onderzoek begint.  
Heeft u vragen die verband houden met de voorbereiding van het onderzoek, bijvoorbeeld betreffende het 
gebruik van medicijnen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde (Tel : 02 221 91 41) 
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw behandelende arts.  
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