Nucleaire Geneeskunde

Schildwachtklierscintigrafie melanoom

Binnenkort krijgt u een operatie. Tijdens deze
operatie wordt (ook) de schildwachtklier
verwijderd. De schildwachtklier is vanuit het
melanoom de eerste lymfeklier waar de
lymfevloeistof naar toe gaat. Daarmee is het
de eerste plek waar zich eventuele
uitzaaiingen kunnen bevinden.
Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek wordt de plaats van de
schildwachtklier opgezocht. Het is mogelijk
dat er meerdere schildwachtklieren zichtbaar
worden.
Voorbereidingen
Voor dit onderzoek zijn geen speciale
voorbereidingen nodig.
Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit 2 delen:
1. Injecties en opnamen met de camera
U krijgt op de afdeling Nucleaire
Geneeskunde een paar injecties met lichtradioactieve vloeistof in de huid rond de
plaats van het melanoom. Aansluitend wordt
een serie opnamen met de camera
gemaakt. Dit duurt in totaal ongeveer een
half uur.
2. Na drie uur opnieuw opnamen met de
camera
Ongeveer drie uur later worden weer
opnamen met de camera gemaakt om de
schildwachtklier in beeld te brengen. Ook dit
deel duurt ongeveer een half uur.
U hoeft de tijd tussen de beide delen van het
onderzoek niet op onze afdeling door te
brengen.

Na het onderzoek
Zodra de opnamen klaar zijn kunt u weer
naar huis. Als u opgenomen bent in het
ziekenhuis gaat u terug naar uw afdeling.
Belangrijk
Deze folder is een aanvulling op de folder
onderzoeken op de afdeling Nucleaire
Geneeskunde. Voor een goede
voorbereiding is het belangrijk dat u ook deze
folder leest. Wanneer u hem nog niet heeft
gekregen kunt u ernaar vragen bij de balie
van de polikliniek of op de verpleegafdeling.
In tegenstelling tot de informatie in de
algemene folder krijgt u bij dit onderzoek
geen injectie in uw arm maar in de huid rond
de plaats van het melanoom.
Meer informatie
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u
terecht op onze site www.ghz.nl. Ook kunt u
dagelijks bellen naar het algemene
informatienummer (0182) 50 50 50.
Heeft u naar aanleiding van deze folder
vragen, neemt u dan gerust contact op met
de afdeling Nucleaire Geneeskunde,
telefoon (0182) 50 56 75.
Ook kunt u uw vragen tijdens het onderzoek
bespreken met de laborant.
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