
PET(-CT) scan van het hart 

met FDG 

 

U krijgt een PET/CT-scan van het hart. PET is een techniek om met behulp van radioactieve stoffen foto’s te maken 
van processen in het lichaam. In uw geval gaat het om de doorbloeding van de hartspier. Het informatie hieronder 
gaat over een PET-scan met 18F-FDG (fluordeoxyglucose). Dit is een radioactief gemaakte suiker.  
 
De PET-camera is gecombineerd  met een CT-camera, dit heet een PET/CT-camera. Met de CT-scan kan de arts zien 

hoe het hart eruit ziet, de PET-camera toont hoe het hart werkt.  

 
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 gewoon doorgegeven 
worden. Wel geldt dat u uw kind de eerste 12 uur na de toediening van de radioactieve stof niet mag aanleggen. 
Laat iemand anders in deze periode de voeding geven via een flesje. Uw arts zal dit met u bespreken. 
 
Eet geen vet 
De avond voor het onderzoek mag u geen maaltijd eten waar veel vet in zit. Als u koffie of thee drinkt, mag u er 
geen melk, creamer of slagroom in doen. Op de dag van het onderzoek eet u een ontbijt met weinig vet en veel 
suikers, bijvoorbeeld een boterham met jam, suiker of honing. Eet en drink geen producten die óók vet bevatten 
(pindakaas, chocoladepasta melk en koffiemelk). Daarna mag u soms niets meer eten, en mag u nog wel drinken. 
Dit verschilt per ziekenhuis, vraag uw arts ernaar. Let op: bent u suikerpatiënt? Bel dan met de afdeling Nucleaire 
Geneeskunde. Voor u zijn er dan speciale regels.  
 
Röntgencontraststof en Acipimox 
Uw arts vertelt u of u ook een diagnostische (met contrast) CT-scan krijgt. Krijgt u dit, en bent u allergisch voor 
röntgencontrastmiddelen, of voor jodium? Meld dit dan bij uw arts. Ook als u allergisch bent voor Acipimox, moet u 
dit melden. 
 
Medicijnen 
Vertel uw arts welke medicijnen u slikt. Misschien moet u met sommige medicijnen tijdelijk stoppen. De arts vertelt 
u dit. 
 
Begeleiding 
Het kan zijn dat u van te voren nog wordt voorbereid met medicijnen.  U mag dan na het onderzoek niet zelf 
autorijden. Neem daarom begeleiding mee. 



 

Hoe verloopt het onderzoek? 
De laborant neemt eerst wat bloed bij u af, om te meten wat het suikergehalte van uw bloed is. Daarna zijn er twee 
alternatieve manieren die ervoor moeten zorgen dat uw hart de radioactieve stof goed opneemt. Ze staan 
hieronder. 
 
1. De insulinemethode of clampmethode 
U krijgt in beide armen een infuus. In het ene infuus krijgt u insuline, en in het andere glucose. De laborant neemt 
regelmatig bloed bij u af om het suikergehalte van uw bloed te meten. Zo bepaalt de laborant hoe snel het glucose-
infuus moet lopen. Ongeveer een uur nadat u de infusen hebt gekregen, krijgt u een injectie met een licht 
radioactieve vloeistof in uw arm. Hierna moet u 30 tot 45 minuten wachten. Vlak voor de PET-scan verwijdert de 
laborant het insuline-infuus, het glucose-infuus blijft in uw arm tot de PET-scan klaar is.  
 
2. De Acipimoxmethode   
U krijgt een of twee tabletten Acipimox en een tablet Aspirine of een poederoplossing Ascal. Daarna moet u een 
tijdje wachten, waarna u een suikerrijke maaltijd moet eten met weinig vet erin. Eventueel krijgt u hierbij een 
injectie met een kort werkende vorm van insuline. Na weer een wachttijd krijgt u een injectie met een licht 
radioactieve vloeistof in uw arm. Hierna moet u 30 tot 45 minuten wachten, en vervolgens moet u goed uitplassen 
op het toilet.  
 
Na een van deze voorbereidingen beginnen de opnamen met de scan. Tijdens de opnamen ligt u op uw rug op een 
onderzoekstafel met uw armen boven het hoofd. U moet zo stil mogelijk blijven liggen. Deze tafel schuift meerdere 
malen door de tunnel van de camera. Vaak wordt er ook een CT-scan gemaakt. Als dat zo is, krijgt u soms een 
injectie met contrastvloeistof in uw arm. Soms plaatst de laborant plakkertjes op uw borst om uw hartslag te 
registreren.  
De opnamen duren ongeveer 20 tot 30 minuten.  
 
De uitslag 
De arts die u behandelt, vertelt u de uitslag van het onderzoek.  
 
Zijn er bijwerkingen?  
Radioactieve stof 
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.  
 
Contrastvloeistof 
Krijgt u een contrastvloeistof in uw lichaam? Dan kun u daardoor een warm gevoel en een rare smaak in uw mond 
krijgen. Dit gaat snel weg.  
 
Acipimox 
Door Acipimox kan uw lichaam warm en rood worden, en kunt u last krijgen van jeuk. De aspirine kan deze 
bijwerking verminderen of voorkomen.  
 
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/

