
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARTFUNCTIE SCINTIGRAFIE 

(EJECTIEFRACTIE BEPALING) 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 
  



Inleiding 
Met dit onderzoek wordt de pompfunctie van de linker kamer 
(linker ventrikel) van uw hart beoordeeld. Er kan berekend 
worden hoeveel bloed de linker hartkamer per hartslag in de 
grote lichaamsslagader pompt; dit noemen we de ejectiefractie. 
Een indicatie voor dit onderzoek is bijvoorbeeld evaluatie van 
de invloed van medicatie op de pompfuctie van het hart. Ook 
wordt de pompfunctie soms beoordeeld voorafgaande aan een 
orgaantransplantatie of een andere  
operatieve ingreep. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. 
 

Straling  
Bij dit onderzoek wordt een kleine hoeveelheid radioactieve 
vloeistof ingespoten. Daarbij treden geen bijverschijnselen 
zoals misselijkheid of huidreacties op. Ook patiënten die 
overgevoelig zijn voor jodium ondervinden hier geen hinder 
van. 
De hoeveelheid radioactiviteit die u krijgt toegediend wordt tot 
een minimum beperkt. Door na het onderzoek meer te  drinken 
en plassen helpt u ook de stof sneller uit het lichaam te 
verwijderen. De stralingsrisico’s zijn daardoor verwaarloosbaar. 
 

Kleine kinderen zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. 
Het is daarom beter om direct contact met zwangere vrouwen 
en kleine kinderen te vermijden. Dit geldt de gehele dag van 
het onderzoek, na injectie van de radioactieve vloeistof. Met 
direct contact bedoelen we: langer dan een half uur naast 
elkaar zitten of liggen. We verzoeken u daarom ook geen 

Afbeelding: links ziet u 

het hart tijdens de 
ontspanningsfase, 
rechts tijdens het 
maximaal 
samentrekken van de 

hartspier. 



kinderen mee te nemen met het onderzoek. Ook zwangere 

vrouwen moeten de afdeling nucleaire geneeskunde mijden. 
 

Zwangerschap of borstvoeding  
Indien u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker 
weet, neemt u dan van tevoren telefonisch contact op met onze 
afdeling. Het is namelijk niet verstandig de ongeboren baby aan 
deze straling bloot te stellen. Het onderzoek wordt dan 
uitgesteld. Het onderzoek vindt vervolgens plaats binnen tien 
dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verzet zo nodig uw 
afspraak.Geeft u borstvoeding, dan is het belangrijk dit de 24 
uren na afloop van het onderzoek niet te doen. Daarna kunt u 

het gewoon hervatten. 
 

De gammacamera 
De scan wordt uitgevoerd met een 
gammacamera. Deze camera vangt 
de straling op die de ingespoten 
radioactieve stof uitzendt. Binnenin 
deze camera wordt de straling in 
licht omgezet. Deze informatie 
vormt zo binnen een aantal minuten 
een afbeelding, die digitaal wordt 

opgeslagen. 
 

Voorbereiding 
 Medicijngebruik: gebruikt u medicijnen, dan moet u hiermee 

gewoon doorgaan, tenzij uw behandelend arts uitdrukkelijk 
heeft gezegd hiermee te stoppen. 

 Nuchter: voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn 
 Kleding: voor het maken van de scan vraagt de  

laborant u alle kleding boven het middel uit te doen.  
Halssierraden kunt u het beste thuis laten. 

 

Uw afspraak 
Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de afdeling 
radiologie/nucleaire op de begane grond. Daarna neemt u 
plaats in de wachtkamer. Een medewerker komt u halen. Moet 
u ook bloed laten prikken, dan kunt u dat het beste laten doen 
vóór het onderzoek. 



De radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld en is beperkt 

houdbaar. Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, wilt u 
dan minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of 
verzetten, anders zijn wij genoodzaakt het onderzoek in 
rekening te brengen.  

 
Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak 
door bij de Inschrijfbalie op de begane grond. Bij eerste 
aanmelding en wijziging van uw gegevens dient u ook u 
burgerservicenummer (BSN) te laten registreren. 
 

Het onderzoek  
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een medisch nucleair 
werker. Op de afgesproken tijd krijgt u een injectie in de arm. 
De ingespoten vloeistof bevat eiwitdeeltjes waaraan een 
radioactieve stof is gekoppeld. Deze deeltjes maken het bloed 
zichtbaar voor de camera.  
Vervolgens worden er foto’s van het hart gemaakt. Hierbij ligt u 
op een onderzoekstafel. U krijgt drie stickers op de borst 
geplakt om uw hartritme te registreren. Een speciale camera is 
op uw borst gericht. Het maken van de foto’s duurt ongeveer 
een kwartier. Daarna kunt u weer naar huis. 
 

De uitslag  
De nucleair geneeskundige beoordeelt het onderzoek. Uw 
behandelend arts krijgt een verslag en bespreekt de uitslag met 
u tijdens uw volgende afspraak.  
 

Vragen  
Als iets u niet duidelijk is, vraag dit gerust aan de medewerker. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze afdeling.  
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