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 Therapie I131 (3700MBq-100mCi)  
 

Informatie voor patiënten en hun naaste familie  
 
 
Deze tekst informeert u over de behandeling met radioactief jodium. 
Hoe gaat dit te werk en wat is belangrijk om weten. 
 
 Voorbereiding   

 
Geen voorbereiding voor dit onderzoek. 
 

 Verloop van de hospitalisatie 
 
1ste dag van hospitalisatie : u meldt zich aan op de dienst opname. Na inschrijving  gaat u naar de 
hospitalisatiedienst.  Bij aankomst in uw kamer worden alle bijkomende inlichtingen gegeven. De capsule met 
radioactief jodium zal dan worden toegediend, deze wordt ingenomen met een beetje water. Er zijn geen 
bijwerkingen, dus u zult er niet misselijk of 'ziek' van worden. 
  
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. Daarom worden uw urine en ontlasting via het toilet verzameld in speciale 
tanks in de kelder van het ziekenhuis. Het komt dus niet via het openbaar riool in het milieu terecht. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
De kamer is een eenpersoonskamer met douche en toilet en bevindt zich op de tweede verdieping. Het nummer van de 
kamer is 298. Hier worden speciale voorzorgsmaatregelen genomen, om zo radioactieve besmetting te voorkomen. 
Zoals eerder vermeld, wordt alle urine en ontlasting in tanks verzameld. 
 
Toiletgebruik 
•Gebruik bij het doorspoelen niet meer water dan nodig is. 
•Als er urine op de rand van het toilet of de vloer is gemorst maakt u dit direct met toiletpapier schoon. 
•Heren worden verzocht steeds zittend te plassen. 
•Na gebruik van het toilet de handen goed wassen. 
•In geval van menstruatie of incontinentie het maandverband niet in het toilet werpen. 
 
Kleding 
Neem oude (nacht)kleding en kamerjas mee. Mocht deze kleding besmet raken dan kunt u ze een tijd niet gebruiken.  
U hoeft ze niet weg te gooien. 
 
Roken 
Rokers worden met klem verzocht om tijdens de opname niet te roken. 
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Eten en drinken 
Uw eten en drinken krijgt u in wegwerpmateriaal op een dienblad geserveerd. Al het bijkomstig afval wordt met het 
dienblad meegegeven zoals: lege waterflessen, fruitschillen, etensafval, yoghurt potjes, verpakkingen, enz… 
Uitzonderingen : zakdoeken en maandverbanden moeten in de kleine witte zakken (naast de wasbak) worden 
bijgehouden. 
 
Bezoekregels 
•Bezoek boven de 18 jaar kan op de normale tijden op bezoek komen ( maximaal 30 minuten) 
• Zwangere vrouwen en jonge kinderen mogen niet op bezoek komen. 
•Geef geen hand en zoen elkaar niet, dus vermijd lichamelijk contact. 
•Het bezoek dient enige afstand te houden( minimaal 1 meter) 
•Belangrijk: Bezoek mag geen etenswaren gebruiken van de patiënt. 
 
Als eenieder zich aan de regels houdt zal er geen besmetting ontstaan van radioactiviteit. De leefregels na het ontslag zijn 
deels afhankelijk van dosering, gezinsomstandigheden en werksituatie. Voorafgaand aan de therapie hebt u een gesprek 
met de nucleaire geneeskundige, waarin de voor u specifiek geldende leefregels worden doorgesproken. U kunt dan 
ook al uw vragen stellen. 
Na drie dagen is alle radioactieve jodium in uw schildkliercellen verzameld en doet daar ongemerkt zijn werk. U mag dan 
weer naar huis. 
 
De eerste week na de behandeling : 
Vermijd contact met kinderen en zwangere vrouwen 
Stel geneeskundige onderzoeken uit ( CT, echo, MRI, tandarts, Kine’, enz…) 
Houd bij openbaar contact minstens 1 meter afstand en probeer drukbezochte plaatsen te vermijden ( bioscoop, theater, 
musea, markten,……) 
Slaap de eerste 3 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. 
Na de therapie mag U geen borstvoeding geven 
 
Vanaf de tweede week kunt u uw normale dagelijkse bezigheden in het algemeen hervatten. 
 
Het definitieve resultaat van de behandeling wordt echter pas na enkele maanden bereikt. 
 
Mogelijk hebt u nog vragen, u kunt dan contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde via telefoonnummer 02 
221 91 41 
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