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Waarom deze folder?
Door uw behandelend arts is een botscan (skeletscintigrafie)
aangevraagd.
Hiermee onderzoeken we of er afwijkingen zijn aan uw botten of
gewrichten. In deze folder leest u informatie over dit onderzoek en
hoe u zich erop voorbereidt.
Uw afspraak
Naam: …….………………………………………………………………
…………………
We verwachten u op de afdeling nucleaire geneeskunde (0030) in
het NWZ op:
………… dag datum ...........................……… om …………………
uur.
Algemene informatie
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling nucleaire geneeskunde
van Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. Als u wilt, kunt u
iemand meenemen. Deze persoon kan bij het onderzoek aanwezig
zijn. In de wachtkamer van de afdeling kunt u gebruik maken
van het gratis Wi-Fi netwerk. Indien u nog niet bij dit ziekenhuis
ingeschreven staat, meldt u zich dan eerst bij het inschrijfbureau.
Dit bureau vindt u links naast de receptie bij de hoofdingang.
Indien u ingeschreven bent, meldt u zich met uw afsprakenkaart
waarop het registratie-etiket zit bij de balie van de afdeling nucleaire
geneeskunde.
Uw voorbereiding op de skeletscintigrafie
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U kunt
gewoon eten en drinken. Wilt u gemakkelijk zittende kleding
aantrekken? Bij voorkeur kleding waarin geen metaal is verwerkt
(dus geen rits, riem en dergelijke). Wij adviseren uw sieraden thuis
te laten.
Het onderzoek
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U krijgt via een ader in de arm een radioactieve vloeistof
toegediend. Deze vloeistof geeft geen bijwerkingen. Hierna volgt
een wachttijd van minimaal 3 uur waarin het skelet de radioactieve
vloeistof opneemt. U mag in deze wachttijd de afdeling verlaten.
Eventueel kunt u naar huis gaan. Drink in deze periode 1 à 1 ½ liter
water. U mag gewoon urineren. Op de afgesproken tijd meldt u zich
opnieuw bij de balie. Het maken van de foto’s duurt ongeveer 30
minuten. Soms zijn hierna nog aanvullende opnames noodzakelijk.
Deze duren 45 minuten. Het onderzoek kan langer duren dan vooraf
gepland.
Belangrijk om door te geven
Het is belangrijk dat u ons vooraf op de hoogte brengt wanneer u
zwanger bent (of denkt te zijn) of borstvoeding geeft. Dit kan van
invloed zijn op de voorbereiding en op het wel of niet doorgaan van
het onderzoek.
Uw toestemming
Nadat u op de afdeling uitleg over het onderzoek heeft gekregen,
vragen wij u het formulier te ondertekenen waarin u toestemming
geeft:
• voor het uitvoeren van het onderzoek en
• het eventuele gebruik van uw (anonieme) gegevens voor
kwaliteitsverbetering, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Waar vindt u de afdeling nucleaire geneeskunde?
U vindt de afdeling nucleaire geneeskunde in het souterrain op
huisnummer 0030. De afdeling is zowel via de hoofdingang aan de
Wilhelminalaan als de ingang Metiusgracht goed bereikbaar. U volgt
de borden 0030. Op de website www.nwz.nl vindt u meer informatie
over de bereikbaarheid van het NWZ en de mogelijkheden voor
parkeren. Mocht u enige uren in het ziekenhuis moeten verblijven,
dan kunt u vanaf een bepaalde tijd een parkeerkaart krijgen met
een aangepast tarief. Meer informatie hierover vindt u op de website
www.nwz.nl/polikliniek .
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Uw vragen
Op www.nwz.nl vindt u meer informatie over de afdeling nucleaire
geneeskunde.
Heeft u nog vragen dan kunt u:
• Uw vraag mailen naar
• Bellen naar de afdeling nucleaire geneeskunde telefoonnummer
(072) 548 3480.
De afdeling nucleaire geneeskunde is telefonisch bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.
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