
Ejectiefractiebepaling 

(hartfunctiescintigrafie, MUGA-scan, GSA, RNA, ERNA, 

FPRNA)  

U krijgt een ejectiefractiebepaling. Een andere naam hiervoor is hartfunctiescinitgrafie. Uw arts onderzoekt hoeveel 
bloed de linkerhartkamer van uw hart per hartslag in de slagader pompt. Met andere woorden: hoe goed pompt 
het linkerdeel van uw hart? We noemen dit de ejectiefractie. Soms beoordeelt de arts ook de ejectiefractie van de 
rechterhartkamer.   
 
Let op: dit is algemene informatie. Uw eigen ziekenhuis kan dingen anders doen of andere regels hebben. Vraag 
naar de regels van uw ziekenhuis. En houdt u daar aan. 
 
Waar moet u op letten voor het onderzoek begint? 
 
Kom op tijd   
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent in het ziekenhuis en dat u zich goed houdt aan de regels hieronder. 
Want de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld, en blijft niet zo lang goed. Kunt u niet op uw afspraak 
komen? Bel dan met het ziekenhuis.  
 
Borstvoeding en zwangerschap 
Bent u zwanger, of geeft u borstvoeding? Geef dit dan door aan uw arts. U moet gedurende 4 tot 12 uur stoppen 
met de borstvoeding afhankelijk van de radioactieve stof die wordt gebruikt voor dit onderzoek. Uw arts zal dit met 
u bespreken. 
 
Pacemaker 
Heeft u een pacemaker of een tissue expander? Vertel dit dan aan de laborant voordat het onderzoek begint. 
 
Hoe verloopt het onderzoek? 
Het eerste deel van het onderzoek kan op twee manieren verlopen.  
1. Met een injectie in uw arm krijgt u een stof in uw bloed dat ervoor zorgt dat de rode bloedcellen zich beter 

binden aan de radioactieve stof. Ongeveer een kwartier later krijgt u een tweede injectie, nu met de 
radioactieve stof. Vervolgens moet u weer een tijdje wachten. 

2. Met een injectie in uw arm krijgt u een stof in uw bloed dat ervoor zorgt dat de rode bloedcellen zich beter 
binden aan de radioactieve stof. Ongeveer een kwartier later neemt de laborant een buisje bloed bij u af. In het 
laboratorium wordt er wat radioactieve stof aan dit bloed toegevoegd. Na ongeveer een uur krijgt u via een 
infuus het bloed weer terug in uw lichaam.   

3. Met een injectie in uw arm krijgt u eiwitten die gebonden zijn aan een radioactieve stof in uw bloed. 
 
Hierna begint het tweede deel: de opnamen. U trekt alle kleding van uw bovenlichaam uit en gaat liggen op een 
onderzoekstafel. Daarna krijgt u plakkers op uw borst om tijdens het onderzoek een hartfilmpje 
(elektrocardiogram) te maken. De laborant plaatst de camera vlak boven uw borst. Het is belangrijk dat u zo stil 
mogelijk blijft liggen. 
Dit deel van het onderzoek duurt 10 tot 45 minuten.  
Soms moet u bewegen tijdens dit onderzoek. Bijvoorbeeld op een ligfiets.  
 
De uitslag 
De arts die u behandelt, vertelt u de uitslag van het onderzoek.  
 
 



Zijn er bijwerkingen?  
Voor dit onderzoek krijgt u een licht radioactieve stof in uw lichaam. Dit is niet gevaarlijk voor u, omdat het maar 
heel weinig is. Ook bij kinderen kan het geen kwaad, zij krijgen nog minder van deze stof. Er zijn bij dit onderzoek 
geen bijwerkingen.  
 
Meer weten? 
Hebt u vragen over het onderzoek? Stel deze vragen dan aan uw arts. Ook op de site van de Nederlandse 
Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde vindt u veel informatie: www.nvng.nl.  
 
Kunt u niet komen? 
Kunt u niet op uw afspraak komen? Bel dan met het ziekenhuis. Zorg er ook voor dat u op tijd aanwezig bent voor 
het onderzoek. 
 

http://www.nvng.nl/

