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Hersenscintigrafie (receptoren DATscan) 
 

Informatie voor de patiënt en naaste familie  
 

Deze tekst informeert u over een hersenscintigrafie met betrekking tot de dopamine-receptoren. Waarom dit 
onderzoek wordt uitgevoerd, hoe het verloopt en wat van belang is om te weten. 
 
 
 
 Waarom een hersenscintigrafie  ?  

 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om te helpen bij de juiste diagnose  bij storingen in houding 
 

 Voorbereiding op het onderzoek   
 
Het nemen van bepaalde medicatie kan  van invloed zijn op het onderzoek. Uw neuroloog zal met u bespreken of 
en wanneer u deze middelen moet staken. 
 

 Verloop van het onderzoek  
 
Wanneer u op de afdeling komt krijgt u een kaliumjodide capsule, ter bescherming van de schildklier. Dit moet een 
half uurtje inwerken. Na dit half uur krijgt u een injectie met een licht radioactieve vloeistof. Twee of drie uur na de 
injectie wordt de scan gemaakt. 
 
Tijdens de scan ligt u op uw rug op een onderzoekstafel met uw hoofd in een hoofdsteun die onder de camera 
wordt geschoven. Er worden foto’s van uw hersenen gemaakt vanuit verschillende richtingen.  
Tijdens het maken van de foto’s moet u uw hoofd zo stil mogelijk houden, met hulp van een hoofdsteun is dit 
mogelijk, ook voor mensen die met het hoofd beven of onwillekeurige bewegingen maken. 
 

 Duur van het onderzoek 
 
Het onderzoek neemt in totaal 3,5 à 4,5 uur in beslag. 
De voorbereidingstijd, inclusief injectie, duurt 35 min. 
Hierna volgt een wachttijd van 2 à 3 uur. Deze tijd hoeft u niet op de afdeling te blijven. 
Het maken van de foto’s duurt 25 min.  

 
 Uitslag van het onderzoek 

 
Nadat de scan gemaakt is, wordt 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.  

 
 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. 
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 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 klaar gemaakt. 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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