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 PET-SCAN  
 

Informatie voor de patiënt en de naaste familie  
 
 
 
 
 Wat is een PET-scan ? 

  
Een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) is een onderzoeksmethode om foto’s te maken over het functioneren 
van de te onderzoeken organen/weefsels. Bij dit onderzoek wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof in het 
lichaam gespoten, waardoor de organen/weefsels via de scan zichtbaar worden. Tegelijkertijd wordt er een lage 
dosis CT-scan aangemaakt voor anatomische correctie en localisatie. Zodoende kan uw behandelend arts 
informatie verkrijgen over uw ziekteproces. 

 
 Is er een speciale voorbereiding nodig voor de scan ?  

 
U moet nuchter zijn  6 uur vóór het uur van afspraak.  U mag wel  een  kleine hoeveelheid  drinken (zonder suiker) 
en uw medicatie innemen. 
* Mocht u diabetespatiënt zijn, meld dit dan direct bij het maken van de afspraak.          
* U krijgt dan aanvullende instructies.    
 
Wel toegestaan: koffie, thee (beide zonder suiker), water.  
Niet toegestaan: vruchtensappen en "gewone" frisdranken. 
 

 Mag ik iemand meenemen ?  
 
In de mate van het mogelijke moet u alleen blijven de periode tussen de inspuiting en het onderzoek (ongeveer 1 
uur),  tijdens het onderzoek zelf zijn derden niet toegestaan. 
 

 Doet het onderzoek pijn ?  
 
U voelt alleen de prik van de naald, zoals bij een bloedafname. 
  

 Kan ik mijn geneesmiddelen blijven gebruiken ?  
 
Ja, u kan gewoon uw geneesmiddelen innemen, behalve geneesmiddelen in verband met suikerziekte (diabetes). 
Als u deze gebruikt moet u even contact met ons opnemen. U krijgt dan mogelijk andere instructies en een andere 
voorbereiding. 
 

 Hoe lang duurt het scannen ?    
 
Het scannen zelf duurt ongeveer 30 minuten maar kan soms wat uitlopen en is afhankelijk van de vraag van de 
behandelende arts. Omdat echter ook de voorbereidingstijd één uur in beslag neemt, moet u in totaal rekenen op 
± 1u 30. 
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 Hoe verloopt een PET-scan ? De voorbereiding op het onderzoek is als volgt :  
 
• Er wordt een radioactieve stof FDG intraveneus ingespoten. Deze stof moet ongeveer 1 uur  inwerken, voordat 
de scan gemaakt kan worden.  
• Gedurende die tijd ligt u op een bed of zit U in een zetel.  
• Probeer deze wachttijd zo ontspannen mogelijk door te brengen en niet te praten. Dit komt de inwerking van 
de radioactieve stof ten goede. Uw partner of begeleider kan bij dit gedeelte niet aanwezig zijn. 
 

 Het onderzoek zelf  
 
• U wordt verzocht op de onderzoekstafel te gaan liggen.  
• U kunt uw eigen kleren aanhouden (met uitzondering van metalen onderdelen, zoals een riem en eventuele 
protheses).  
• U moet zo stil mogelijk blijven liggen om zo duidelijk mogelijke foto's te krijgen.  
• De tafel schuift een aantal malen door de tunnel soms met en soms zonder geluidje. Naargelang je lengte duurt 
dit 25 tot 35 minuten.  
 

 Kan de straling van de radioactieve vloestof kwaad ?  
 
Nee, want de hoeveelheid straling is beperkt. De stof die we inspuiten heeft geen bijwerkingen. Enige uren na het 
onderzoek is de radioactiviteit volledig uit uw lichaam verdwenen. 
  

 Als ik zwanger ben ?  
 
Als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent, meldt u dit dan a.u.b. bij het maken van de afspraak voor de 
scan. Ook als u borstvoeding geeft. 

 
 Kan ik na de scan naar mijn werk? 

 
Ja. U kunt na het onderzoek ook gewoon weer autorijden, fietsen of met het openbaar vervoer gebruiken. 
Tot in de late namiddag (+-16h30 ) liefst contact vermijden met zwangere vrouwen en kleine kinderen. 

 
 Wat gebeurt er met de uitslag van de scan? 

 
De nucleaire geneeskundige zal het onderzoek uitwerken en beoordelen. Het verslag wordt opgestuurd naar de 
arts die de scan heeft aangevraagd, van hem/haar krijgt u de uitslag. 
 

 Tot slot 
 
Door de route nr: 751 te volgen komt U op de dienst met de PETscan terecht. Als u na het lezen van deze folder 
nog vragen heeft, kunt u ons bellen ( tel : 02 221 91 41). 
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