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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
- Nuchter
- 4 tot 6 uur
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
Opsporen en in beeld brengen van bepaalde gezwelziekten, infecties of
ontstekingsprocessen.

Voorbereiding op het onderzoek
Nuchter vanaf minstens 6 uur voor het onderzoek. Gelieve uw medicatie mee
te nemen.
Indien u diabetes patiënt bent, gaat het onderzoek via de dagkliniek door.
Daar wordt uw bloedsuikergehalte naar een optimaal niveau gebracht. Ook in
dit geval mag u uw medicatie niet nemen.

Is dit onderzoek gevaarlijk of pijnlijk?
Neen dit onderzoek is niet pijnlijk of gevaarlijk.
Op de dag van het onderzoek best afstand houden van jonge kinderen en
zwangere vrouwen.
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Indien u zwanger zou zijn of wanneer u borstvoeding geeft, meldt u
dit onmiddellijk aan de technoloog.
U komt best niet zelf met de auto. Vaak dient immers voor een PET-scan
Valium te worden toegediend, wat slaperigheid veroorzaakt.

Bijwerkingen
Geen

Duur van het onderzoek
4 tot 6 uur.

Uitvoering van het onderzoek
Na de inspuiting wordt gemiddeld 1 tot 2 uur gewacht vooraleer de scan kan
beginnen. Nadien wordt de opname gemaakt die ongeveer 45 minuten duurt.

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.

Total Body PET FDG

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
Total Body PET FDG

Pagina 4

23-03-2011 164
Moorselbaan

9300 Aalst

Contact
T. 053 72 44 77

