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Schildklierscintigrafie met uptake bepaling van jodium-123 

 
Doel van het onderzoek 

Dit onderzoek geeft informatie over de 
functie, vorm en grootte van uw schildklier. Bij 
de uptake bepaling (=opnamebepaling) 
wordt berekend welk percentage van het 
toegediende jodium in uw schildklier 
terechtkomt. 
 
Voorbereidingen 
In verband met het onderzoek moet u 
medicijnen die uw schildklier beïnvloeden 
tijdelijk stoppen: 
- carbimazol, thiamazol en strumazol 

minimaal drie dagen.  
- PTU minimaal vijftien dagen. 
- thyroxine (Thyrax®, Euthyrox®, Eltroxin®, 

Levothyroxine®) vier weken. 
- trijodothyroxine (Cytomel®) minimaal drie 

weken. 
- jodiumhoudende hoestdranken, 

multivitamine preparaten, visolie,  
homeopathische producten (zoals kelp en 
zeewier), zeepproducten (zoals povidon 
zeep en – shampoo), 
hennashampoo/kleurmiddel twee weken. 

 
Het is belangrijk om na te gaan of u in de drie 
maanden voorafgaand aan het onderzoek 
jodiumhoudende medicamenten heeft 
gebruikt (CT-scan of andere 
röntgenonderzoeken met contrastmiddelen). 
Wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons 
melden? 
 
Zwanger/borstvoeding 
Het is voor ons belangrijk te weten of u 
zwanger bent (of dat u vermoedt dat u 
zwanger bent) of borstvoeding geeft. 
Neemt u dan z.s.m. contact op met de 
afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Nuchter zijn voor het onderzoek 

De eerste dag van het onderzoek komt u 
nuchter. Dat wil zeggen dat u 4 uur 
voorafgaand aan het onderzoek niets meer 
mag eten of drinken. Wel kunt u af en toe 
wat water nemen.  
Heeft u de afspraak in de middag dan mag u 
vóór 08.00 uur ’s ochtends een licht ontbijt 
gebruiken.  
 
Het onderzoek 

Het onderzoek bestaat meestal uit 3 delen: 
• Toediening van de capsule 

U krijgt van de laborant een capsule die u 
met water inneemt. Duur ongeveer 10 
minuten. 
Daarna kunt u meteen weg. Een half uur 
later mag u weer eten en drinken. 
 

• Ongeveer drie uur later volgt de eerste 
opname 
Voor de opname drinkt u water. Daarna 
gaat u op een onderzoekstafel liggen met 
de camera vlak boven uw hoofd. De 
opname duurt ongeveer 10 minuten. 
Tijdens het onderzoek is de laborant bij u. 
Soms vervalt de opname na 3 uur en 
wordt alleen de opname na 24 uur 
verricht. 
 

• De volgende dag (ongeveer 24 uur na de 
toediening van de capsule) volgt de 
tweede opname 
Dit gebeurt op dezelfde manier als de 
vorige opname. 

De tijd tussen de verschillende delen van het 
onderzoek hoeft u niet in het ziekenhuis door 
te brengen.  

 
 



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 
digitaal verslag gemaakt. Uw behandelend 
art bespreekt de uitslag met u. 
 
Bij verhindering 

De capsule die u tijdens het onderzoek krijgt is 
speciaal voor u besteld en klaargemaakt. 
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent 
voor het onderzoek 
Als u door ziekte of een andere reden niet in 
staat bent om de gemaakte afspraak na te 
komen wilt u dit dan uiterlijk de dag vóór het 
onderzoek aan ons doorgeven. 
 
Vragen 

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. 

 
Heeft 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, Gouda 
Telefoon: (0182) 50 56 75 
Route 79 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Op ………………………. wordt u om 
 

……….. uur en ………. op de 
 

afdeling Nucleaire Geneeskunde, 
Bleulandlocatie, verwacht. 

 
U wordt terugverwacht 

 
op ……………………….. 

 
om …… uur. 

 
Indien u uw afspraak niet ten minste 24 uur 

van te voren hebt afgezegd, kunnen 
u kosten in rekening worden gebracht. 
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