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Hier komt titel van persbericht
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INSCHRIJVEN ONTHAAL (-2):
- Identiteitskaart
- SIS-kaart
INSCHRIJVEN SECRETARIAAT
NUCLEAIRE GENEESKUNDE (W+0)
- Klevers onthaal
- Verwijsbrief arts
- NIET nuchter

Het is noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken voor dit onderzoek.
Wij vragen u om op tijd aanwezig te zijn.
Als u toch verhinderd bent en uw afspraak niet kan nakomen, neem dan zo
snel mogelijk telefonisch contact met ons op.

Doel van het onderzoek
In beeld brengen van de doorgankelijkheid van de hersenventrikels en de
ruimte rond het ruggenmerg. Tevens gebruikt voor opsporen van mogelijke
lekkage van ruggenmergvocht.

Voorbereiding op het onderzoek
Geen bijzondere voorbereiding. U mag voor dit onderzoek eten en drinken.

Is dit onderzoek gevaarlijk of pijnlijk?
U zal voor dit onderzoek een punctie krijgen van het lumbaalvocht (ruggeprik).
Hierna moet u plat blijven liggen.
Op de dag van het onderzoek best afstand houden van jonge kinderen en
zwangere vrouwen.
Indien u zwanger zou zijn of wanneer u borstvoeding geeft, meldt u
dit onmiddellijk aan de technoloog.
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Bijwerkingen
Geen

Duur van het onderzoek
2 tot 3 dagen, daarom wordt u best opgenomen in het ziekenhuis.

Uitvoering van het onderzoek
Bij het begin krijgt u een spuitje in de rug.
De foto’s worden opgenomen op de volgende tijdstippen: 6u, 18u en 24u na
de inspuiting.

Uitslag van het onderzoek
Na het onderzoek wordt een verslag opgemaakt voor de behandelende arts die
u ook het resultaat zal meedelen en indien nodig de gepaste therapie zal
starten.

Cisternoscintigrafie-RISA-scan

Pagina 3

23-03-2011

OLV Ziekenhuis
Nucleaire Geneeskunde
Dr. De Bondt Pieter
Dr. De Winter Olivier
Dr. Van Crombrugge Paul
Dr. De Winter Hugo

Campus Aalst-Asse
Moorselbaan 164
9300 Aalst
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Contact
T. 053 72 44 77
F. 053 72 40 89
Email: nucleaire.aalst@olvz-aalst.be

