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Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek geeft informatie over de 
functie van uw lever en galwegen. 
 
Voorbereidingen 
Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn, dat 
wil zeggen dat u vóór het onderzoek vanaf 
0.00 uur ’s nachts niet meer mag eten of 
drinken, ook geen water. Als u medicijnen 
moet innemen, kan dat met een slokje water. 
Wilt u twee boterhammen met kaas of worst 
meenemen? Soms vragen wij u om deze 
boterhammen op te eten om de uitscheiding 
van de gal naar de darmen te stimuleren. 
 
Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer een uur. 
 
Het onderzoek 
U gaat op een onderzoekstafel liggen en 
krijgt een camera boven uw buik. De 
laborant geeft u een injectie met 
radioactieve vloeistof in een bloedvat van uw 
arm terwijl meteen met het maken van de 
opnamen wordt begonnen.  
Uw lever neemt de ingespoten stof op vanuit 
het bloed en scheidt deze stof via uw 
galwegen uit naar de darmen. 
Gedurende 45 minuten worden er continue 
opnamen gemaakt om dit proces te kunnen 
volgen. Als de geïnjecteerde stof na 45 
minuten al duidelijk zichtbaar in de galblaas 
en de darmen is aangekomen, is het 
onderzoek klaar.  
 
 
 
 
 
 
 

Soms is het nodig om op een later tijdstip 
weer opnamen te maken, eventueel na het 
eten van de boterhammen die u heeft 
meegenomen. Dit hangt af van de verkregen 
beelden en is daarom niet van te voren te 
zeggen. 
 
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 
de verpleegafdeling. Voor een goede 
voorbereiding is het belangrijk dat u beide 
folders leest. 
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