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Schildklierscintigrafie met jodium-123 en perchlooraattest 
 

 
Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek geeft informatie over de 
functie, vorm en grootte van uw schildklier. 
De perchloraattest wordt uitgevoerd om  
een eventuele specifieke stoornis in de  
schildklierfunctie aan te tonen. 
 

Voorbereidingen 
In verband met het onderzoek moet u 
medicijnen die uw schildklierfunctie 
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, homeopathische 
produkten (zoals kelp en zeewier), 
zeepprodukten (zoals povidon zeep en – 
shampoo), hennashampoo/kleurmiddel twee 
weken. 
Bij het maken van de afspraak wordt dit met 
u besproken. 
 
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 minimaal 24 uur voor aanvang van 
het onderzoek melden? 
Verder zijn er geen speciale voorbereidingen 
nodig. U mag alles eten en drinken. 
 
Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt, inclusief de 
wachtperioden, in totaal 1½ tot 4 à 5 uur. Hoe 
lang het onderzoek voor u precies zal duren 
hangt af van de bevindingen tijdens het 
onderzoek. 
 

Het onderzoek 
U krijgt van de laborant een infuusnaaldje in 
een bloedvat in uw arm.  Hierdoor wordt de 
licht radioactieve stof (het jodium) toegediend.  
3 à 4 uur na de injectie wordt een opname van 
de schildklier gemaakt, die 10 minuten duurt. U 
ligt hiervoor op een onderzoeksbed met de 
camera vlak boven uw hoofd. 
Ongeveer 4 uur na de injectie van het jodium 
kan door het infuusnaaldje een kleine 
hoeveelheid van de stof perchloraat worden 
toegediend.  Bij de opnamen die daarop 
volgen wordt gekeken (en berekend) of de 
perchloraat het jodium uit de schildklier kan 
‘verdrijven’.  
 
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 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 op 
de verpleegafdeling. Voor een goede 
voorbereiding  is het belangrijk dat u beide 
folders leest. 
 
Colofon 
uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda 
productie : Marketing & Communicatie 
december 2013 
05.09.077 


