
Dienst Nucleaire Geneeskunde AZ Zeno Knokke                                                                             
050/534730 
 

 

INFORMATIE MYOCARDSCINTIGRAFIE ( Mibi-scan) 

• Gelieve u eerst aan te melden aan de inschrijvingsloketten, daarbij vermeldt u dat u 

een afspraak hebt op de dienst Nucleaire en op consultatie cardiologie. 

• Vervolgens gaat u naar wachtzaal 1 op de dienst Nucleaire (verdiep -1).  
U hoeft zich daar niet opnieuw aan te melden. 
Wat is een myocardscintigrafie? 
Met dit onderzoek wordt de doorbloeding en de pompfunctie van uw hart 
onderzocht. 
Voorbereiding op het onderzoek 
- Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn. Ook koffie, thee, cola en chocolade 

mogen niet benuttigd worden ten minste 12 u voor het onderzoek. 
- Medicatie mag ingenomen worden na overleg met uw arts 
- Houd er rekening mee dat dit onderzoek een ganse voormiddag in beslag neemt 

(soms tot 14u)! 

Onderzoek 

- Op de dienst nucleaire geneeskunde worden er 2 catheters geplaatst (1 in elke 
arm) 

- Na 10 min krijgt u een glas koud water te drinken en worden de eerste beelden 
gemaakt, deze duren ongeveer 12 min. 

- Daarna gaat u naar de bistro waar u een vettige maaltijd mag nuttigen: broodje 
met boter en kaas en eventueel soep. Maar: geen koffie, cola, thee of chocolade! 
Er wordt een uur afgesproken wanneer u op de dienst consultaties cardiologie 
moet zijn voor de inspanningstest (fiets- en/of adenosine/dobutaminetest). 

- Daarna wordt u terug naar de dienst nucleaire geneeskunde gebracht waar 
opnieuw beelden worden gemaakt van uw hart. 

           Na het onderzoek 

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

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

Bij verdere vragen kunt u ons steeds bereiken tijdens de werkdagen van 9u 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. 

 


