Neustrilhaarscintigrafie
Datum onderzoek:
Tijdstip onderzoek:

___________________________________________
___________________________________________

Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde – Oranjerie 12
Locatie Amersfoort

Uw behandelend specialist heeft voor u een neustrilhaarscintigrafie aangevraagd.

Doel neustrilhaarscintigrafie
Een neustrilhaarscintigrafie is een onderzoek waarbij gekeken wordt naar de
transportfunctie van de neustrilhaartjes.
Trilhaartjes bevinden zich aan de binnenkant van uw neus. In de lucht zweven
stofdeeltjes, die neerslaan op het slijmvlies van de neus. Trilhaartjes transporteren deze
stofdeeltjes naar de neus-keelholte en verwijderen ze zo uit de neus.
Bij dit onderzoek krijgt u een druppeltje licht radioactieve vloeistof in uw neus; daarna
bekijken we hoe de neustrilhaartjes deze vloeistof verplaatsen.

Radioactieve stof
Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve stof toegediend. De dosering is zeer
gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving.
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Mee te nemen naar het ziekenhuis




Verzekeringsbewijs
Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
Medicatielijst

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u (misschien) zwanger dan is het van belang dat u vóór het onderzoek telefonisch contact opneemt met de
afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Indien u borstvoeding geeft, dient u gedurende 4 uur de borstvoeding te staken. De afgekolfde melk mag na 3
dagen alsnog gegeven worden.

Voorbereiding van het onderzoek
U kunt voor dit onderzoek normaal eten en drinken.
Indien u neusdruppels of –spray gebruikt, dient u deze twee dagen voor het onderzoek te staken. Als u de
neusdruppels of -spray al langer dan 14 dagen gebruikt, dient u de ze 14 dagen te stoppen. Op deze manier krijgt
de zwelling van het neusslijmvlies de kans om te herstellen.
Wanneer u verkouden bent, is het verstandig het onderzoek uit te stellen tot u weer beter bent.
Andere medicijnen kunt u op de dag van het onderzoek gewoon innemen.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Voor het onderzoek wordt u gevraagd om eventuele oorbellen uit te doen.

Verloop van het onderzoek
Voor het onderzoek wordt u gevraagd om de neus goed leeg te snuiten. U zit tijdens het maken van de foto’s
in een stoel die voor de gammacamera is gepositioneerd.

U krijgt twee stickertjes op uw gezicht geplakt als markering: boven uw neus en achter uw oor.
De nucleair geneeskundige brengt een druppel licht radioactieve vloeistof achter in uw neus met behulp van
een pipet.
De opnames duren 20 minuten; het is van belang dat u zo stil mogelijk blijft zitten gedurende het onderzoek.
Tijdens het onderzoek mag u de neus niet “ophalen” en alleen door de mond ademhalen.
Het kan zijn dat het onderzoek herhaald moet worden voor het andere neusgat. Het totale onderzoek duurt
30 tot 60 minuten.

De uitslag
U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolg van de behandeling.

Contact
Heeft u nog vragen over het onderzoek of de voorbereiding, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire
Geneeskunde, via de telefooncentrale van het ziekenhuis (telefoonnummer 033 - 850 60 70).

Tenslotte
De radioactieve vloeistof wordt voor uw komst klaargemaakt, daarom is het belangrijk dat u op tijd
aanwezig bent.
Wanneer u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk, contact op met
de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
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