
 

 

Jodium-uptakemeting 
(jodium-retentieonderzoek) 

bij goedaardige schildklieraandoeningen 

 

U krijgt een schildklieronderzoek: een jodium-uptakeonderzoek. Een andere naam hiervoor is uptakemeting. 
Hiermee bepaalt de arts hoeveel radioactief jodium er nodig is om een te grote schildklier of een te snel werkende 
schildklier te behandelen.  

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. 
 
Eet geen voedsel waar jodium in zit. 
Eet vóór het onderzoek geen voedsel, en geen medicijnen waar jodium in zit. Enkele voorbeelden: 

- Sommige soorten hoestdrank 
- Sommige homeopathische middelen 
- Kelp 
- Zeewier 
- Zeevis 
- Stophoest 
- Multivitaminepillen 

 
Röntgenonderzoek 
Heeft u in de maand voor het onderzoek een röntgenonderzoek gehad, waarbij u contrastvloeistof in uw lichaam 
kreeg? Laat dit dan weten bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Misschien moet het onderzoek dan worden 
uitgesteld. 
 



 

 

Medicijnen 
Vraag aan uw arts met welke medicijnen u tijdelijk moet stoppen. En hoe lang u ermee moet stoppen. 
Schildklierhormoontabletten of medicijnen die de schildklier onderdrukken, kunnen het onderzoek beïnvloeden. 
Het onderzoek kan gewoon doorgaan als u een allergie heeft voor jodium.   
 
Hoe verloopt het onderzoek?  
Bij dit onderzoek krijgt u van tevoren een pil met een licht radioactieve stof. Of u krijgt een injectie met deze stof. 
De radioactieve stof is jodium-131 (131I). Daarna mag u naar huis. Na 3 tot 5 uur en na 24 uur moet u terugkomen 
op de afdeling.  
 
Tijdens het onderzoek zit u rechtop in een stoel. De laborant zet op 10 cm van de schildklier een statief met een 
meetapparaat. Dit apparaat meet 2 minuten lang hoeveel radioactieve straling er van uw schildklier komt. Daarna 
meet de laborant twee minuten de straling vanaf uw heup. Het is belangrijk dat u dan zo stil mogelijk blijft zitten.  
Het onderzoek duurt ongeveer 10 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. Ook niet als u overgevoelig bent voor jodium. 

 
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/

