
Galliumscintigrafie 

(galliumscan)  

U krijgt een galliumscan. Een andere naam hiervoor is galliumscintigrafie. Hiermee kan de arts verschillende 
ziekteprocessen in het lichaam opsporen. Bijvoorbeeld een infectie of een ontsteking. Soms gebruikt de arts dit 
onderzoek bij diagnostiek en behandeling van de ziekte van Hodgkin. Of van een andere tumor. Hieronder leest u 
hoe het onderzoek werkt en waar u op moet letten. 
 
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. Borstvoeding kan niet hervat worden na 
dit onderzoek. Uw arts zal dit met u bespreken. 
 
Misschien moeten uw darmen leeg zijn  
Meestal mag u gewoon eten en drinken. Maar soms krijgt u een laxeerschema mee. Dat betekent dat u de dag voor 
het onderzoek een drankje moet drinken dat uw darmen leeg maakt. En dat u alleen mag eten en drinken wat er in 
het schema staat.  
 
Hoe verloopt het onderzoek?  
 Voor dit onderzoek krijgt u een injectie met een licht radioactieve stof in uw arm. Na de injectie kunt u weer naar 
huis, of naar de verpleegafdeling, want uw lichaam heeft ruim de tijd nodig om de stof op te kunnen nemen. Aan 
het einde van de dag, of een paar dagen later, gaat u terug naar het ziekenhuis om de foto’s te laten maken.  
 
Voordat het onderzoek begint, moet u uw blaas zo goed mogelijk leegplassen. Tijdens het nemen van de foto's ligt 
u op een onderzoekstafel, met boven en onder u een camera. Deze camera maakt vanuit verschillende richtingen 
foto's van delen van het lichaam. Het is belangrijk dat u dan zo stil mogelijk blijft liggen.  
Het onderzoek duurt ongeveer 3 kwartier.  
 
Misschien moet u na dit onderzoek nog een keer of nog een aantal keer terugkomen om nieuwe foto’s te laten 
maken. Door de verschillende opnamen op de verschillende dagen te vergelijken, kan de arts uw buik beter 
beoordelen.  
 
Laxeermiddel 
Misschien moet u ook een laxeermiddel slikken. Als dat nodig is, doet u dit tussen de eerste en tweede scan. De 
radioactieve stof kan namelijk in uw darmen terecht komen doordat uw lever de stof uit uw bloed haalt. Ziet de 
laborant dit in de eerste scan? Dan krijgt u een laxeermiddel om ervoor te zorgen dat tijdens de tweede scan uw 
darmen zo leeg mogelijk zijn. En als er nog wel radioactieve stof in uw darmen zit, zal deze verplaatst zijn ten 
opzichte van de eerdere scan. U hoort van uw arts of u een laxeermiddel moet slikken.  
 
 



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/

