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Nucleaire Geneeskunde 
 

Lymfeklier scintigrafie benen 
 

Informatie onderzoek 
 
Inleiding 
U krijgt een onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts 
heeft u al informatie gegeven. Hier kunt u alles nog eens nalezen over wat het 
onderzoek precies inhoudt. 
 

Een nucleair geneeskundig onderzoek  
 
Risico's en complicaties 
Bij een nucleair geneeskundig onderzoek is de hoeveelheid straling waaraan u wordt 
blootgesteld vergelijkbaar met die van het maken van een röntgenfoto. Wanneer het 
onderzoek wordt gecombineerd met een CT-scan, zal de stralingsdosis wat 
toenemen. U zult hier geen nadelige gevolgen van ondervinden. 
Bij een nucleair geneeskundig onderzoek zijn, afhankelijk van welke radioactiviteit 
gebruikt wordt, na enkele uren of dagen alle radioactieve stoffen uit uw lichaam 
verdwenen. U vormt geen stralingsgevaar voor uw omgeving gedurende de tijd dat 
deze stoffen in uw lichaam zitten. 
Allergische reacties komen bij een nucleair geneeskundig onderzoek uiterst zelden 
voor, en dan alleen in lichte mate. 
 
De uitslag 
De uitslag van dit onderzoek verneemt u van uw specialist. Indien u geen afspraak 
heeft bij uw specialist, dient u deze alsnog te maken. 
 
Zwangerschap 
Bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, neem dan contact op met uw 
behandelend specialist. Uw specialist kan dan overwegen een ander onderzoek 
(zonder straling) te laten doen. Als u borstvoeding geeft moet dit meestal korte tijd 
onderbroken worden. Hoe lang die onderbreking moet zijn, is afhankelijk van het 
soort onderzoek. 
 
Meenemen 
Neem bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde het volgende mee: 

- uw ziekenhuispasje 
- een geldig legitimatiebewijs 
- uw medicijnlijst mee 
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Waardevolle bezittingen 
Wij adviseren u sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten. Het ziekenhuis kan 
niet aansprakelijk worden gesteld bij diefstal of verlies. 
 
Algemene informatie 
Heeft u nog vragen? Of de datum en/of tijd schikken u niet? Dan kunt u altijd bellen 
met de afdeling Nucleaire Geneeskunde op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur. 
 
Nucleaire Geneeskunde 
 
Locatie Venlo 
routenummer 79 
 (077) 320 53 60 
 

Lymfeklierscintigrafie benen  
 
Informatie over het onderzoek 
U bent door uw arts naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwezen voor een 
onderzoek van de lymfeklieren van de benen. Dit onderzoek geeft de arts informatie 
over een aantal functies van de lymfeklieren. 
 
Voorbereiding 
Voor dit onderzoek hoeft u zich thuis niet voor te bereiden. 
 
Uitvoering van het onderzoek 
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie van de afdeling Nucleaire 
Geneeskunde.  
 
Voor het onderzoek worden eventuele steunkousen of zwachtels af gedaan. In de 
onderzoekskamer wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten in beide 
voeten tussen de grote teen en de tweede teen. Daarna worden opnamen gemaakt 
van de liezen. Het eerste deel van dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. 
 
Ongeveer 2 uur na de injectie komt u op het afgesproken tijdstip terug. Het is 
belangrijk dat u in die twee uur uw benen veel beweegt. Op deze manier zorgt u voor 
transport van lymfevocht. Als u na 2 uur terugkomt, worden er foto's gemaakt van de 
lever, liezen en de boven- en onderbenen. Het maken van deze foto’s duurt 
ongeveer 40 minuten. 
 
Na het onderzoek 
Als de zwachtels zijn af gedaan, moeten uw benen weer opnieuw ingezwachteld 
worden. Dit gebeurt bij polikliniek Dermatologie door een verpleegkundige.  
Om wachttijden te voorkomen vragen wij u vriendelijk om polikliniek Dermatologie te 
bellen. Geef de datum en tijd door van het onderzoek op de afdeling Nucleaire  
Geneeskunde, zodat de verpleegkundige de tijd voor het inzwachtelen kan 
inplannen. Het telefoonnummer van polikliniek Dermatologie is: 
  077-320 68 48. 
 
Bijwerkingen 
Er zijn geen bijwerkingen van dit onderzoek. 
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VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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