
Miltscintigrafie 
(met gedenatureerde erytrocyten) 

 
 
U krijgt een miltscintigrafie. Hiermee kan de arts de vorm, ligging en werking van uw milt onderzoeken. 
Bijvoorbeeld als uw arts denkt dat uw milt beschadigd is. Of als uw milt is verwijderd na een operatie, en de arts wil 
weten of er nog resten miltweefsel in uw lichaam zijn. Dit onderzoek gebeurt soms ook bij kleine kinderen. 
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. U moet gedurende 4 uur stoppen met de 
borstvoeding. Uw arts zal dit met u bespreken. 

 
Hoe verloopt het onderzoek? 
U krijgt een infuus in uw arm en de laborant wat bloed af. Uw rode bloedcellen worden gekoppeld aan een licht 
radioactieve stof. Deze verwerking kan circa 1 uur duren. Daarna krijgt u, via het infuus, de gemerkte rode 
bloedcellen terug in uw bloed. U moet vervolgens ongeveer een of twee uur wachten, u hoeft dan niet op de 
afdeling te blijven.  
Daarna gaat u op uw rug op de onderzoekstafel liggen, uw bloed heeft de radioactieve rode bloedcellen naar uw 
milt gebracht. Tijdens het nemen van de foto's ligt u op uw rug op een onderzoekstafel, met boven en onder u een 
camera. Zo worden er vanuit verschillende richtingen foto’s gemaakt van buik. Het is belangrijk dat u zo goed 
mogelijk stil blijft liggen. Soms is het nodig om meerdere opnamen te maken. Of dat nodig is, blijkt vaak tijdens het 
onderzoek zelf.  
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. Misschien is het nodig om daarna nog meer foto’s te maken.  
 
Krijgt uw kind dit onderzoek? Dan mag u er de hele tijd bij blijven. Ook bij heel jonge kinderen is dit onderzoek goed 
uit te voeren. 
 
De uitslag 
De arts die u of uw kind 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/

