
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKELETSCINTIGRAFIE 

BOTSCAN 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 
  



Inleiding 
U komt naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het 
Franciscus Vlietland in Schiedam voor een skeletscintigrafie, 
ook wel een botscan genoemd. Dit onderzoek geeft informatie 
over de opbouw en functie van het skelet. 
 

Voorbereiding 
U mag normaal eten en u kunt indien nodig uw medicijnen 
innemen. Metalen voorwerpen zoals sieraden, gesp, muntgeld 
en sleutels storen bij het onderzoek. Trek geen kleding aan 
waar metaal in zit.  

 
Actuele gegevens 
Denk eraan om uw gegevens jaarlijks te laten controleren bij 
het Inschrijfbureau in de Centrale Hal. Daarna zijn uw actuele 
gegevens beschikbaar bij alle poliklinieken en afdelingen van 
ons ziekenhuis.   
 
Bericht van verhindering  
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het 
afgesproken tijdstip bent verhinderd, laat het ons dan 24 uur 
van tevoren weten in verband met de levering van de kostbare 
radioactieve stof. 
 
Radioactieve stoffen 
Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden verschillende 
onderzoeken verricht met behulp van radioactieve stoffen. Er 
worden slechts kleine hoeveelheden stof gebruikt. Deze stof 
zendt gedurende een korte tijd straling uit en is na 24 uur bijna 
helemaal uit uw lichaam verdwenen. Water drinken helpt om de 
radioactieve stof snel kwijt te raken. De radioactieve stof heeft 
geen bijwerkingen. Als u kleine kinderen en/of baby’s in de 

omgeving hebt, houd dan indien mogelijk ongeveer een meter 
afstand van hen op de dag van het onderzoek, of hou het 
contact zo kort mogelijk. 
 
SPECT/CT- scanner 
De opnamen (foto’s) worden gemaakt met behulp van een 
groot toestel, een SPECT/CT-scanner. De camera komt dicht bij 
uw lichaam, maar raakt u niet. U merkt niets van het maken 



van de opnamen. De camera registreert de straling die wordt 

uitgezonden door de radioactieve stof die bij u is ingespoten. 
  
Waar moet u zich melden?  
U kunt zich melden bij de balie van de afdeling Radiologie & 
Nucleaire Geneeskunde op de begane grond van het Franciscus 
Vlietland in Schiedam. Als u bent opgenomen in het ziekenhuis 
regelt de verpleegafdeling uw vervoer.   
 

De dag van het onderzoek 
Injectie 
Voor het onderzoek is het nodig dat u in een bloedvat een 
radioactieve vloeistof krijgt ingespoten. Soms wil uw 
behandelend arts informatie over de doorbloeding van het 
weefsel rondom de botten. In dat geval krijgt u de radioactieve 
vloeistof ingespoten terwijl u op een bed onder de camera ligt. 
Er wordt dan meteen na injectie een opname gemaakt van tien 
minuten.  
 
Pauzetijd 
Na de injectie volgt er een pauzetijd van minimaal 2½ uur. 
Gedurende deze pauze wordt de radioactieve stof opgenomen 

door de botten. Wij adviseren u om een liter water te drinken 
vanaf de injectie. In de tijd dat u moet wachten, hoeft u niet in 
het ziekenhuis te blijven.  
 
Scan 
Wanneer u terugkomt voor de opnamen, kunt u plaatsnemen in 
de wachtruimte. De opnamen worden liggend op een bed onder 
de SPECT/CT- scanner gemaakt. Het is belangrijk dat u tijdens 
het maken van de opnamen zo stil mogelijk blijft liggen. De 
duur van de scan is afhankelijk van de reden voor het 

onderzoek. Voor het maken van een scan van het gehele 
lichaam rekenen we 30 minuten. 
 

Aanvullend onderzoek 
Het is mogelijk dat bij u aanvullende opnamen worden 
gemaakt. Hierbij gaat de camera om u heen draaien en wordt 
een korte CT-scan gemaakt. Er wordt dan een driedimensionale 



opname gemaakt van een specifiek gebied. De totale tijdsduur 

van de scan is dan ongeveer 45 minuten. 
 

Onderzoek bij kleine kinderen  
We doen dit onderzoek ook bij kleine kinderen. U kunt als 
ouders bij het hele onderzoek aanwezig zijn. Wilt u voor uw 
kind zelf een fles drinken of voeding meenemen? Kinderen 
hebben voor het onderzoek eerst een afspraak bij de 
verpleegafdeling Kindergeneeskunde. Een gespecialiseerde 
verpleegkundige van deze afdeling brengt dan het infuusnaaldje 
in. Daarna wordt u/uw kind gebracht naar de afdeling Nucleaire 
Geneeskunde.  
 

Duur van het onderzoek 
Dit onderzoek duurt in totaal inclusief pauzetijd ongeveer drie 
tot vier uur. 
 

Na het onderzoek 
Wanneer het onderzoek afgerond is, mag u naar huis. Van de 
toegediende vloeistof ondervindt u geen gevolgen. Als u 
opgenomen bent in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers 

uw vervoer terug naar de afdeling.  
 

Let op 
Als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, neemt u 
dan contact met ons op.  
 

Uitslag 
U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De nucleair 
geneeskundige beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag 
door aan uw behandeld arts die het onderzoek heeft 

aangevraagd. 
 

Vragen? 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
gerust contact opnemen met de afdeling Radiologie & Nucleaire 
Geneeskunde. De afdeling is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur via 010 – 893 9393. 
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