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Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek geeft informatie over de afvoer 
van lymfevocht vanuit uw armen of benen. 
 
Voorbereiding 
Voor dit onderzoek zijn geen speciale 
voorbereidingen nodig. 
 
Duur 
Het onderzoek bestaat uit twee delen: 
 Het eerste gedeelte, duur ongeveer  

60 minuten; 
 Het tweede gedeelte, duur ongeveer  

30 minuten. 
 
Tussen de onderzoeken zit ongeveer een uur.  
U hoeft deze tijd niet in het ziekenhuis door te 
brengen. 
 
Het onderzoek 
U gaat op de onderzoekstafel liggen en krijgt 
van de laborant een injectie met licht- 
radioactieve vloeistof. 
Wanneer het onderzoek uw armen betreft, 
krijgt u de injectie in beide handen tussen uw 
duim en wijsvinger. Wanneer het onderzoek 
uw benen betreft, krijgt u de injectie tussen 
uw grote teen en de kleine teen ernaast. 
Vanwege de plaats en omdat u deze injectie 
net onder uw huid krijgt, kan deze prik wat 
pijnlijker zijn dan een prik voor bloedafname.  
Direct na deze injectie worden opnamen 
gemaakt om te zien hoe snel de vloeistof via 
uw lymfe-banen wordt afgevoerd.  
Het is belangrijk dat de afvoer van de 
vloeistof gestimuleerd wordt, daarom moet u 
tussen de opnamen door bewegen. Dit 
betekent dat u bij onderzoek van uw armen 
knijpbewegingen maakt met uw handen. Bij 
onderzoek van uw benen loopt u rond. 

Ongeveer twee uur na de injectie vindt het 
vervolg van het onderzoek plaats. Er wordt 
dan nogmaals een serie opnamen gemaakt 
om te zien in hoeverre de radioactieve stof al 
is afgevoerd. 
Na afloop van de tweede serie opnamen is 
het onderzoek afgelopen. 
 
Belangrijk 
Deze informatie is een aanvulling op de 
informatie gegeven in de folder Onderzoeken 
op de Nucleaire Geneeskunde. Wanneer u 
deze niet hebt 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. 
 
Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 
Bleulandweg 10 
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Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  
(0182) 50 50 50. 
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