
Nucleaire geNeeskuNde

CholesCintigrafie 
(hiDa-sCan)

 
afspraak
 
Dag en datum:  ................................  dag  ......................................................................
 
Tijd:  .................................................... uur
 
Waar:   Henri Dunantstraat 1, s-Hertogenbosch
  Gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3
 
 
let oP! lees deze folder uiterlijk op de dag vóór het onderzoek goed door 
in verband met de voorbereidingen!
 
hoe bereidt u zich voor?
•	 Vanaf 23.00 uur op de avond vóór het onderzoek moet u nuchter blijven. Dit 

betekent dat u na 23.00 uur niets meer mag eten of drinken.
•	 Als u medicijnen gebruikt om de klachten/spasmen te behandelen (bijvoorbeeld 

Buscopan®) dan mag u die op de dag van het onderzoek niet innemen.
 
Let op!  Twijfelt u of u uw medicijnen wel of niet mag innemen? Neemt u dan
contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde of met uw specialist.
 
Wat is een cholescintigrafie?
Bij een cholescintigrafie (HIDA-scan) worden, met behulp van een radioactieve 
stof, de galwegen van de lever in beeld gebracht.
 
U krijgt de radioactieve stof via een injectie in een bloedvat in de arm toegediend. 
De stof heeft geen bijwerkingen. De stof heeft geen nadelige gevolgen voor u of 
uw omgeving.
 

deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?
Neemt u dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De stof die wordt 
toegediend kan via de borstvoeding bij de baby komen. De arts van de afdeling
Nucleaire Geneeskunde bekijkt of het nodig is om voorzorgsmaatregelen te nemen.
 
Wat neemt u mee?
•	 Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort of rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelin-

genkaart).
•	 Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas of klop-

pen de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuw) patiëntenpasje maken voordat 
u naar uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het ziekenhuis, behalve in 
Zaltbommel Gamerschestraat.

•	 Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten 
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw eigen apotheek kan dit overzicht voor u 
uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.

•	 Heeft u een brief gekregen van de specialist? Neemt u deze dan ook mee.
 
Medicatiegegevens delen
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen, 
maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.  
Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u uw medicatie ophaalt, of online 
via www.ikgeeftoestemming.nl. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO 
mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke 
medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze 
medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.
 
Waar meldt u zich?
Op de afgesproken tijd meldt u zich aan met uw JBZ-pas bij de gele aanmeldzuil op de 
afdeling Nucleaire Geneeskunde. Volg de instructies op het scherm. Daarna neemt u 
plaats in de wachtruimte. De laborant haalt u op voor het onderzoek. 
 
het is belangrijk dat u op tijd bent omdat de radioactieve stof maar kort 
bruikbaar is!
 
hoe gaat het onderzoek?
Tijdens het onderzoek ligt u op een smal bed met de camera boven de buik. U krijgt 
de radioactieve stof via een injectie in een bloedvat in uw arm toegediend. Gelijktijdig 
wordt de scan van de buik gestart. Deze duurt ongeveer 60 - 90 minuten. U kunt zelf 
eventueel een MP3-speler meenemen om naar te luisteren.
 
Het is meestal nodig om tijdens het onderzoek wat chocolademelk te drinken om de 
galblaas te stimuleren. Dit krijgt u zo nodig van de laborant.
 
Afhankelijk van de vraagstelling van uw specialist is het soms noodzakelijk om tijdens 
de scan een kleine hoeveelheid morfine toe te dienen. Als dat nodig is zullen we u 
hierover tevoren informeren. Omdat u dan na de scan niet zelf aan het verkeer mag 
deelnemen moet u vervoer/begeleiding regelen.
 
Heel soms is het nodig om extra opnames te maken. U komt dan één of twee uur 
later terug voor enkele korte opnames van tien minuten. Als dit in uw geval nodig is, 
wordt dit met u overlegd.
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hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt 60 - 90 minuten.
 
Wat gebeurt er na het onderzoek?
•	 Na de scan bent u klaar. U kunt ook direct weer wat eten en drinken.
•	 De radioactieve vloeistof raakt u, zonder dat u daar iets van merkt, vanzelf weer 

kwijt.
•	 Als u morfine toegediend heeft gekregen mag u de rest van de dag niet zelfstandig 

aan het verkeer deelnemen. U moet dan zorgen voor vervoer/begeleiding.
 
van wie krijgt u de uitslag?
De uitslag krijgt u later via uw behandelend specialist.
 
Kunt u niet naar uw afspraak komen?
Bent u verhinderd, geeft u dit dan tenminste 24 uur voor aanvang van het onderzoek 
door, via onderstaand telefoonnummer. Er kan dan in uw plaats een andere patiënt 
geholpen worden.
 
heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u telefonisch contact op-
nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90.
 
Voor meer informatie over de afdeling Nucleaire Geneeskunde en een routebeschrij-
ving naar het ziekenhuis kunt u kijken op www.jbz.nl

PatientenvoorliChting  JeroeN BoscH ZiekeNHuis  3 vaN 3


