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Doel van het onderzoek 
Er zijn aanwijzingen dat u bloed verliest in uw 
maag-darmkanaal. Met dit onderzoek wordt 
geprobeerd de oorsprong van dit 
bloedverlies op te sporen. Daartoe worden 
uw eigen rode bloedcellen lichtradioactief 
gemaakt en zo wordt bloed dat buiten de 
bloedbaan verschijnt zichtbaar gemaakt. 
 
Voorbereidingen 
Voor dit onderzoek zijn geen speciale 
voorbereidingen nodig. 
 
Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt 60 tot 90 minuten. 
 
Na de eerste serie opnamen hangt het van 
de verkregen beelden af of het onderzoek 
verder wordt voortgezet. Soms worden op 
een later tijdstip nogmaals opnamen 
gemaakt. Soms worden ook de volgende 
dag nog opnamen gemaakt.  
 
Het onderzoek 
U krijgt van de laborant een infuusnaald in 
een bloedvat van uw arm.  
Via deze naald wordt bloed afgenomen in 
een spuit met het radioactieve stofje. Het 
bloed wordt hiermee gemengd en weer 
toegediend.  
U gaat op een onderzoekstafel liggen en de 
camera wordt boven uw buik gebracht. 
Direct na toediening worden er gedurende 
ongeveer 60 tot 90 minuten continu 
opnamen gemaakt van uw buik. 
 
Als de oorsprong van de bloeding zichtbaar 
wordt tijdens de eerste opnamen, dan is het 
onderzoek klaar. Is er nog geen duidelijkheid, 
dan wordt het onderzoek voortgezet.  

Wij spreken dan met u af wanneer de 
vervolgopnamen worden gemaakt.  
Deze vervolgopnamen duren meestal  5 á 10 
minuten per keer. 
 
Na het onderzoek 
Zodra de opnamen klaar zijn, kunt u naar huis 
gaan. Wanneer u bent opgenomen in het 
ziekenhuis gaat u terug naar uw afdeling. 
 
Belangrijk 
Deze informatie is een aanvulling op de 
informatie gegeven in de folder Onderzoeken 
op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 
Wanneer u deze niet heeft gekregen, kunt u 
deze vragen bij de balie van de polikliniek of 
op de verpleegafdeling.  
Voor een goede voorbereiding is het 
belangrijk dat u beide folders leest. 
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