
Hersenscintigrafie van het 

dopaminerge systeem 

IBZM-scan, bèta-CiT-scan of FP-CiT-scan (DaT-scan) 

U krijgt een hersenscintigrafie van het dopaminergesysteem. Dopamine is een signaalstof die het lichaam gebruikt 
voor signaaloverdracht tussen 2 typen hersencellen. De communicatie tussen deze groepen hersencellen is 
verstoord, waardoor u bijvoorbeeld beeft of niet goed kunt bewegen. Dit onderzoek helpt de arts om de oorzaak te 
vinden voor deze verstoorde communicatie. Zo kan de arts bepalen welke medicijnen voor u het beste werken. Er 
zijn twee soorten onderzoek:  
1. Bij een IBMZ-scan kijkt de arts naar een verstoring van de ontvangende hersencellen. 
2. Bij een DAT-scan kijkt de arts naar een verstoring van de zendende hersencellen.  
 
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. 
 
Medicijnen 

• Vertel uw arts welke medicijnen u slikt. Uw arts zal u vertellen met welke medicijnen u moet stoppen, en 
hoe lang. Medicijnen tegen de ziekte van Parkinson mag u meestal tijdelijk niet slikken. 

• Misschien moet u voor het onderzoek thuis een aantal jodiumpillen slikken. Of een jodiumdrankje drinken.  
Dit voorkomt dat de radioactieve stof in de schildklier komt.  

 
Hoe verloopt het onderzoek? 
Voor dit onderzoek krijgt u een injectie met een licht radioactieve stof in uw arm. Uw bloed brengt de radioactieve 
stof naar uw hersenen. Dat duurt een tijdje, in overleg met de medewerkers van de afdeling kunt u de afdeling 
verlaten. Voor een IBZM-scan worden de foto’s na 1,5 tot 2 uur gemaakt, bij een DAT-scan na 3 tot 6 uur. 
Vervolgens beginnen de opnamen. Een of meerdere camera’s bewegen rondom uw hoofd, en maken vanuit alle 
hoeken opnamen. U moet dan uw hoofd zo goed mogelijk stil houden. Dankzij de goede hoofdsteun is dat vaak 
goed te doen. Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.  
 
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/

