
 

INFORMATIE BOTSCAN 

• GELIEVE TIJDIG OP UW AFSPRAAK AANWEZIG TE ZIJN! Wanneer u te laat komt kunnen wij 
u niet verzekeren dat het onderzoek nog kan doorgaan. 

• Gelieve u bij aankomst in het ziekenhuis eerst aan te melden: bij de automaat kiest u de 
optie ‘andere’, daarna wordt u verwezen naar de loketjes waar u zich kan inschrijven voor de 
dienst nucleaire. 

• Vervolgens gaat u naar wachtzaal 1 op de dienst Nucleaire (verdiep -1).  

U hoeft zich daar niet opnieuw aan te melden. 

Wat is een botscan/ botscintigrafie? 

Met dit onderzoek kunnen we verschillende soorten aandoeningen in het skelet opsporen. Dit 
onderzoek verloopt veilig en pijnloos. 

Verloop van het onderzoek 

- Voor dit onderzoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te nemen, u hoeft ook niet 
nuchter te zijn. Metalen voorwerpen verstoren het onderzoek, graag sieraden en 
kledingstukken die metaal bevatten uit te doen ( liefst kleding zonder metalen ritsen en 
knopen, een trainingsbroek is ideaal. Bh mag aanblijven) 

- Het onderzoek bestaat uit 2 delen met een tussentijd van 2 – 6 uur 

- Deel 1: U krijgt een inspuiting met een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. 
Afhankelijk van het onderzoek wordt er onmiddellijk na de inspuiting al een korte 
opname gemaakt. 

- U mag de dienst hierna verlaten, u krijgt het uur van terugkeer meegedeeld door de 
verpleegkundige. In tussentijd mag u alle activiteiten hervatten. Wel vragen u wij om 
zeker 1 liter te drinken. Er is gratis water te verkrijgen in de cafetaria. 

- Voor het 2de deel van het onderzoek komt u rechtstreeks naar wachtzaal 2 en vragen wij 
u om daar nog eens naar het toilet te gaan zodat uw blaas volledig leeg is. De scan duurt 
ongeveer 30-45 minuten. 

           Na het onderzoek 

- Tot 24 u na het onderzoek is het aangeraden om afstand te houden van zwangere 
vrouwen, kinderen en kleine huisdieren.  

- Bij toiletbezoek 2 keer spoelen met gesloten deksel, de heren plassen zittend. 

Voor verdere vragen en info kunt u ons bereiken op werkdagen van 9 u tot 17u op het nummer: 
050/53 47 30 

Bent u zwanger of zou u zwanger kunnen 
zijn, gelieve dit dan te melden aan de 
verpleegkundige bij aankomst op de 
dienst. Ook indien u borstvoeding geeft. 

 


