
Myocardscintigrafie 

(myocardscan, hartonderzoek, hartvitaliteitsonderzoek, 

myocardperfusiescintigrafie, myocardperfusiescan, 

hartspierscintigrafie, hartspierscan)  

 
U krijgt een hartspierscan. Een andere naam hiervoor is myocardscintigrafie. Hiermee kan arts onderzoeken hoe 
goed het hart doorbloed is tijdens inspanning en in rust. Zo kan de arts infarcten of gebieden met zuurstoftekort 
opsporen.Hieronder leest u hoe het onderzoek werkt en waar u op moet letten.  
Krijgt u een PET-scan van het hart? Lees dan de folder “PETCT-scan van het hart”.  
 
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. 
 
Stop voor het onderzoek met eten en drinken  
U moet vanaf 6 uur van tevoren geen volledige maaltijd meer nuttigen. Tot 4 uur van tevoren mag u dan alleen nog 
iets lichts eten, bijvoorbeeld een boterham met jam met een kopje thee. Dat betekent dat u vanaf 4 uur voor het 
onderzoek niets meer mag eten of drinken. Let op: bent u suikerpatiënt? Bel dan met de afdeling Nucleaire 
Geneeskunde. Voor u zijn er dan speciale regels.  
 
Drink geen koffie en thee 
U mag vanaf 4 tot 24 uur voor het onderzoek geen producten meer eten of drinken waar cafeïne in zit. 
Bijvoorbeeld koffie, thee, chocola, cola en bepaalde medicijnen. Want deze producten kunnen het onderzoek 
verstoren. Via de afdeling nucleair geneeskunde krijgt u meer precies te horen wat u niet meer mag eten en 
drinken en vanaf wanneer. 
 
Medicijnen 
Vertel uw arts welke medicijnen u slikt. Uw arts zal u vertellen met welke medicijnen u tijdelijk moet stoppen. Dat 
kan moeten bij bètablokkers en dipyridamol (asasantin of persantin).  
 
Kunt u niet hardlopen of hard fietsen? 
Een onderdeel van het onderzoek kan een inspanningstest zijn. Denkt u dat u niet kunt hardlopen of hard fietsen? 
Geef dit dan minimaal twee weken van tevoren door aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Dan past de arts het 
onderzoek aan.  

  
 

 



Hoe verloopt het onderzoek? 
Het onderzoek bestaat uit twee of drie onderdelen. Hieronder leest u ze.  
 
1. Een inspanningsonderzoek 
Aan het begin van het onderzoek plakt de arts of laborant elektroden op uw borst om een hartfilmpje te kunnen 
maken. Ook krijgt u een band om uw arm om een bloeddruk te kunnen meten, en krijgt u een infuus in uw arm. 
Daarna gaat u ervoor zorgen dat uw hart zo hard mogelijk gaat kloppen. Dit doet u door zo snel mogelijk op een 
hometrainer te fietsen of op een loopband te lopen. Is dit niet mogelijk voor u? Dan kan de arts er ook voor kiezen 
om uw hart te belasten door langzaam een medicijn in te spuiten. Bijvoorbeeld persantin, regadenason, adenosine 
of dobutamine. U krijgt afhankelijk van he tmedicijn direct of wanneer uw hartslag maximaal is u een injectie met 
een licht radioactieve stof.  
Let op: krijgt u pijn, bijvoorbeeld pijn op de borst? Meld dit dan meteen bij de arts. 
 
2. Opnamen met een licht radioactieve stof 
Als uw hartslag maximaal is krijgt u een injectie met een lichte hoeveelheid radioactieve stof. Na een wachttijd gaat 
u op uw rug op een onderzoekstafel liggen. De camera draait om uw bovenlichaam en maakt opnamen. Het is 
belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. De opnamen duren ongeveer 20 tot 30 minuten.  
 
3. Een rustonderzoek: opnamen met een licht radioactieve stof 
Vaak krijgt u ook een rustonderzoek. U krijgt dit onderzoek op dezelfde dag, of op een andere dag. Dit hangt af van 
het ziekenhuis. Voor het rustonderzoek krijgt u weer een licht radioactieve stof in uw lichaam, en maakt de camera 
opnamen. Het verloopt dus hetzelfde als bij stap 2, maar dan zonder voorafgaande stap 1.  
 
Let op: het inspanningsonderzoek en het rustonderzoek kunnen ook plaatsvinden in omgekeerde volgorde. 

 
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.  
Let op: laat de arts uw hart sneller kloppen met medicijnen? Dan kunt u last krijgen van bijwerkingen van dit 
medicijn. De arts vertelt u van tevoren welke bijwerkingen u kunt verwachten. De bijwerkingen duren nooit lang.  
 
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/

