Arthroscintigrafie
van de heup
Nucleaire geneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Athroscintigrafie van de heup
Naam: ......................................................................
U wordt verwacht op: locatie Hoorn, poli 50, 1e etage
Op: ............... dag dd. ........................ om ............ uur

Doel van het onderzoek

Het zichtbaar maken van een loslating bij een totale heupprothese.

Uw voorbereiding voor het onderzoek

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U kunt gewoon eten en
drinken.

Het onderzoek

Door middel van een injectie wordt een kleine hoeveelheid contrastmiddel onder
doorlichting samen met een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof in het
heupgewricht gebracht. Er wordt gebruik gemaakt van een contrastmiddel dat na
enige tijd weer door het lichaam wordt geresorbeerd.
Na 24 uur worden foto’s van uw heup gemaakt. Vlak vóór het maken van de foto’s
plast u uit op het toilet. De foto’s worden in liggende houding gemaakt waarbij de
camera zich net boven het lichaam bevindt. Tijdens het maken van de foto’s kan de
kleding (zonder metaal) aanblijven. Metalen voorwerpen en sieraden moeten wel
worden afgedaan.
Er wordt eerst een foto gemaakt van 10 minuten. Aansluitend wordt er een extra
foto van 30 minuten gemaakt waarbij de camera in kleine stapjes om het lichaam
heen draait.
Het is belangrijk om tijdens het maken van de foto’s stil te blijven liggen.
U wordt geadviseerd uw heupgewricht de eerste 24 uur na het onderzoek niet
teveel te belasten. Het is dan ook raadzaam om na het onderzoek niet zelf te gaan
autorijden of fietsen.
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Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u meteen naar huis.

Belangrijk om door te geven

Wanneer er eerder een overgevoeligheidsreactie op contrastmiddelen is geweest is
het belangrijk dat u dit vooraf meldt.
Het is belangrijk om ons vooraf op de hoogte te brengen wanneer u zwanger bent
(of denkt te zijn) of borstvoeding geeft. Dit kan van invloed zijn op de voorbereiding
en op het wel of niet doorgaan van het onderzoek.

Uitslag

Aangezien de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, is
het niet mogelijk dat u meteen de uitslag krijgt. Het duurt ongeveer 5 werkdagen
voordat de uitslag bij uw behandelend arts aanwezig is.

De afdeling

De afdeling nucleaire geneeskunde bevindt zich op de 1e etage, poli 50.
Op onze website www.westfriesgasthuis.nl vindt u meer informatie over de
bereikbaarheid van het Westfries Gasthuis en de mogelijkheid voor parkeren.

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling nucleaire
geneeskunde. De afdeling is maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 16:45uur bereikbaar
op telefoonnummer 0229-257166.
U kunt ook mailen naar:
nucleairegeneeskunde@dijklander.nl
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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