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Inleiding 

Dopamine is een stof die de overdracht 
van zenuwprikkels in bepaalde 
hersendelen verzorgt. Die hersendelen 
noemen we het ‘dopaminerge systeem’. 
Bij bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson 
en een aantal vergelijkbare 
aandoeningen is de communicatie tussen 
zenuwcellen in het dopaminerge systeem 
verstoord. Dit kan leiden tot een 
veranderd bewegingspatroon of 
bevingen. De precieze oorzaak van die 

verstoring bepaalt of het gebruik van 
bepaalde medicijnen wel of niet zinvol 
kan zijn. 
 
Het doel van de hersenscan is om het dopaminerge systeem in 
de hersenen te onderzoeken. Dit helpt de neuroloog bij het 
stellen van de juiste diagnose. 
Bij de DAT-scan wordt gekeken naar de productie van 
dopamine in het dopaminerge systeem. Bij de IBZM-scan 
wordt naar de receptoren voor dopamine gekeken (deze 
receptoren ontvangen de zenuwprikkels). 

 
Meestal wordt alleen een DAT-scan verricht. Een enkele keer is 
het nodig om naast de DAT-scan ook een IBZM-scan te 
verrichting. De IBZM-scan wordt dan op een andere dag 
uitgevoerd, nadat u bij uw neuroloog bent geweest om de 
uitslag van de DAT-scan te bespreken. 
 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt drieënhalf uur, waarvan de eerste drie uur 
wachttijd. 
Wilt u bij verhindering de afspraak minimaal drie dagen van te 

voren afzeggen? Dit in verband met de hoge kosten van het 
voor u speciaal vervaardigde materiaal.  
 
 
 
 

 
 

Afbeelding: weergave van 

de opname van de 

radioactief gelabelde stof in 

het dopaminerg systaam 
van de hersenen. 



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, vanaf het moment van de 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 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 week na 
afloop van het onderzoek niet te doen. 
 

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 
 Omdat voor dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van 

radioactief jodium (I-123) is het nodig om uw schildklier te 
beschermen tegen de opname van dit jodium. Hiervoor moet 
u 2 capsules kaliumperchloraat slikken. Deze capsules krijgt 
u mee bij het maken van de afspraak voor dit onderzoek. 
Op de dag voor het onderzoek neemt u ’s ochtends één 
capsule in. Op de dag van het onderzoek zelf neemt u ‘s 
ochtends nogmaals een capsule in. U mag verder gewoon 
eten en drinken. 

 Medicijngebruik: Sommige medicijnen beïnvloeden de 
opname van de ingespoten stof in de hersenen. Uw specialist 

vertelt u zo nodig welke medicijnen u voor het onderzoek 
moet stoppen. Al uw overige medicatie dient u gewoon te 
gebruiken. 

 Nuchter: voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. 
 

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 
De procedure is bij de DAT-scan en IBZM scan hetzelfde. 
Allereerst krijgt u een injectie waarbij een radioactieve stof 
wordt toegediend. Van de toegediende stof merkt u verder 
helemaal niets. Tussen het moment van toediening van de stof 
en het maken van de foto’s zit een wachttijd van 3 uur. Tijdens 
het wachten hoeft u niet in het ziekenhuis te blijven. 

Op de afgesproken tijd neemt u weer plaats in de wachtruimte. 
U hoeft zich niet meer te melden aan de balie.  
We vragen u voor het maken van de opnames eerst even naar 
het toilet gaan. De opname kan namelijk niet tussentijds 
gestopt worden. Voor het onderzoek hoeft u zich niet te uit te 
kleden. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een tafel. 
Aan beide zijden van uw hoofd bevinden zich de camera’s, die 
langzaam om uw hoofd heen draaien. Het is erg belangrijk uw 
hoofd tijdens het onderzoek zo stil mogelijk te houden. De duur 
van de opname is ongeveer 35 minuten.  
 

De uitslag  
De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto's en stuurt een 
verslag naar uw behandelend arts. Deze bespreekt de uitslag 
met u tijdens uw volgende afspraak. 
 

Vragen  
Als iets u niet duidelijk is, kunt u dit vragen aan de 
medewerker. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze 
afdeling Radiologie/Nucleaire via 010 – 893 0000.  
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