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 Iood therapie (370MBq-10mCi)  
 

Informatie voor de patiënt en naaste familie  
 
 
 Voorbereiding   ? 

  
U dient nuchter te verschijnen, d.w.z. dat u vanaf twaalf uur ’s nachts 
vóór uw komst naar het ziekenhuis, niets meer mag eten en zo weinig mogelijk drinken. Als u medicijnen gebruikt 
mag u die ‘s ochtends wel, met bijv. een kopje thee, koffie of water, innemen. 
 

 Vergeet niet volgende zaken mee te brengen  
 
•Uw identiteitskaart; 
•De medicijnen die u thuis gebruikt 
 

 De dag van de afspraak 
 
U meldt zich op de afgesproken tijd. 
Bij aankomst op de afdeling nucleaire geneeskunde krijgt u nog bijkomende informatie en daarna een capsule met 
daarin radioactief jodium. U neemt de capsule in met wat water.  De capsule kent geen bijwerkingen, dus u zult er 
niet misselijk of 'ziek' van worden. 

 
 Wat gebeurt er met het radioactief jodium ?  

 
Wat gebeurt er met het radioactief jodium? 
•Het radioactief jodium wordt snel vanuit uw maag en darmen opgenomen in uw bloed (net als uw voeding). 
•Dan wordt het via de bloedsomloop vervoerd. 
•In de schildkliercellen wordt het jodium vastgehouden; het kan nu zijn werk doen in de vorm van bestraling 'van 
binnenuit'. 
•Een deel van het radioactieve jodium wordt niet opgenomen maar 
wordt via de nieren weer uitgeplast. Gemorste druppels urine geven radioactieve besmetting. 
 

 Na de behandeling    
 
•Vermijd contact met kinderen en zwangere vrouwen gedurende 3 weken 
•Stel geneeskundige onderzoeken uit ( CT, echo, MRI, tandarts, 
Kine, enz…) 
•Hou bij openbaar contact minstens 1 meter afstand en prober drukbezochte plaatsen te vermijden ( bioscoop, 
theater, musea, markten,…) 
•Slaap de eerste 7 dagen gescheiden van uw partner 
•Gebruik je eigen bestek, tandenborstel, glas, serviesgoed,enz… en was dit grondig na elk gebruik 
•Was je handen grondig na elke toiletgang en spoel het toilet goed door. 
•Na de therapie mag U geen borstvoeding geven 
 
Vanaf de tweede week kunt u uw normale dagelijkse bezigheden in het algemeen hervatten. 
 
Een document met alle aanbevelingen die na de behandeling moeten worden gevolgd wordt dan meegegeven 
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 Hoe komt u op de dienst nucleaire geneeskunde ? 

 
Om de afdeling te bereiken neemt u de hoofdingang aan de Kruidtuinlaan 32, eenmaal binnengekomen volgt u de 
route 751, die gaat langs de cafetaria, zo naar het gebouw B en naast de dienst radiologie. 
 

 Wat moet u meenemen  ? 
 
U neemt uw aanvraagformulier mee evenals uw identiteitskaart. 
 

 Wat is verder van belang  ? 
 
De radio-actieve 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 nog vragen hebben dan kunt u die gerust stellen als u op de afdeling komt, voordat het onderzoek beging. 

 
Heeft u nog vragen die verband houden met de voorbereiding van het ondezoek, bv betreffende het gebruik van 
medicijnen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling nucleaire geneeskunde (tel. 02.221.91.41). U kan 
natuurlijk ook contact opnemen met uw behandelende arts. 
 
 
 
Dokter DECLERCK Philippe 
Diensthoofd                                                                                                       
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