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Whole body scintigrafie na jodium-131 therapie 
 

U heeft een jodium-131 capsule gehad voor de 
behandeling van uw schildklier. Voor de 
informatie en instructies over deze therapie 
verwijzen we u naar de betreffende folder.  
Na ongeveer een week wordt een scan van uw 
lichaam gemaakt. 
Deze folder beschrijft alleen de aanvullende 
scan.  
 
Het onderzoek 

Vlak voordat u zich bij de afdeling Nucleaire 
Geneeskunde meldt, gaat u naar het toilet en  
plast u goed uit zodat uw blaas leeg is. 
Voor het onderzoek is het van belang dat uw 
(broek)zakken helemaal leeg zijn. 
Vóór de opnamen drinkt u water. Daarna gaat 
u op de onderzoekstafel liggen.  
 
Er worden meerdere opnamen gemaakt. 
Een opname van het gehele lichaam en een  
detailopname van de hals. 
 
Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur. 
 
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. 
Zo nodig wordt uw medicijngebruik door de arts 
met u besproken. 
 
U heeft bij het innemen van de capsule een 
bloedafnameformulier mee gekregen. 
Eén week voor de controleafspraak bij uw 
internist moet u bloed laten afnemen. 
 
Uitslag 

De uitslag van het onderzoek is niet direct 
bekend. De laborant die bij het onderzoek 

aanwezig is, kan (en mag) u geen informatie 
geven over de bevindingen van het onderzoek. 
Van het onderzoek wordt een schriftelijk verslag 
gemaakt. Dit wordt opgestuurd naar uw 
behandelend arts die het onderzoek heeft 
aangevraagd. Deze zal de uitslag met u 
bespreken.  
 
Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: www.ghz.nl. 
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer: (0182) 50 50 50. 
 
Vragen 

Hebt u vragen, stelt u die dan gerust aan de 
laborant die bij het onderzoek aanwezig is of 
bel met de afdeling Nucleaire Geneeskunde: 
Afdeling Nucleaire Geneeskunde 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda 
Tel.: (0182) 50 56 75 
Route 79 

 
 

U wordt op ……………... … 

om ………... uur verwacht op 

de afdeling Nucleaire Geneeskunde (route 79) 

 
Als u uw afspraak niet ten minste 24 uur  
van te voren hebt afgezegd, kunnen u  
kosten in rekening worden gebracht. 
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