PET-CT scan

PET-CT Centrum West-Nederland
Sinds oktober 2009 is het PET-CT Centrum West-Nederland gerealiseerd.
Dit centrum is een resultaat van de samenwerking van enkele ziekenhuizen,
waaronder HMC en het Groene Hart Ziekenhuis. Het centrum is gehuisvest
bij de ingang van de polikliniek van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

U bent door uw behandelend arts verwezen naar het PET-CT
Centrum West-Nederland voor een PET-CT onderzoek. In deze
folder wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt.

Doel van het onderzoek
Een PET-CT onderzoek geeft informatie over de vorm en functie van de
te onderzoeken organen en weefsels die na toediening van een vloeistof
met radioactief glucose zichtbaar zijn. Zo kan vastgesteld worden of er
afwijkingen zijn en zo ja, de omvang hiervan.

Radioactiviteit
De radioactiviteit die voor dit onderzoek gebruikt wordt, is zo gering dat u
daar geen nadelige gevolgen van ondervindt.
Het is voor ons wel belangrijk te weten of u zwanger bent of borstvoeding
geeft. Bent u zwanger (of vermoedt u het) of geeft u borstvoeding, neemt u
dan contact op met het PET-CT Centrum West-Nederland.

Voorbereidingen
• Vanaf zes uur vóór het onderzoek mag u niets meer eten. U moet echter
wel blijven drinken. Hierbij is toegestaan: water, koffie (zonder suiker,
melk of zoetje), thee (zonder suiker, melk of zoetje).
• Gedurende de twee uur vóór het onderzoek moet u één liter water
drinken (thuis of op weg naar het ziekenhuis). U mag wel plassen.
• Uw medicijnen kunt u innemen zoals u gewend bent, behalve medicatie
in een siroop. Deze mag u tot zes uur vóór het onderzoek of na het
onderzoek innemen.
• Vanaf één dag vóór het onderzoek moet u zware inspanning vermijden.
• Draag voldoende warme kleding waaraan geen metalen onderdelen zitten
en laat uw sieraden thuis.
• Wij verzoeken u om vanaf het avondeten op de dag voor het onderzoek
zo min mogelijk koolhydraten (pasta, aardappels, rijst en zoetigheden)
te nemen en daarvoor in de plaats eiwitten en vetten (vlees, kaas, zuivel)
te gebruiken. Dit is niet noodzakelijk, maar verbetert de opname van het
radioactieve glucose.

Diabetes Mellitus
Heeft u diabetes waarvoor u insuline spuit, dan geldt er een andere
voorbereiding voor het onderzoek en nemen wij contact met u hierover
op. In principe mag u vóór 07.30 uur een ontbijt gebruiken, waarbij
u de gebruikelijke hoeveelheid insuline spuit. Het onderzoek wordt
meestal aan het begin van de middag gepland. Verder gelden ook alle
voorbereidingsregels zoals hierboven zijn beschreven.
Als u bloedsuikerverlagende tabletten gebruikt, dient u de gebruikelijke
voorbereidingsregels te hanteren: dat wil zeggen nuchter en tabletten
gewoon innemen.

Meenemen naar het ziekenhuis
•
•
•
•

uw afsprakenmapje;
uw medicijnkaart en eventuele medicijnen;
uw identificatiebewijs;
uw eigen muziek-CD voor tijdens de scan, indien gewenst.

Iemand meenemen
Vanaf het moment dat u opgehaald wordt uit de wachtkamer tot en met het
maken van de scan, mag niemand met u mee.
Het PET-CT apparaat is vergelijkbaar met een gewone CT. Mensen
met claustrofobie kunnen hier moeite mee hebben. Als u claustrofobie
heeft, kunt u voor de scan een rustgevend tabletje krijgen. In dat geval
is het belangrijk dat u een begeleider meeneemt voor de terugreis. Een
rustgevend tabletje heeft namelijk als bijwerking dat u minder alert kan zijn
en daarom mag u daarna geen auto besturen.

Het onderzoek
U neemt plaats in een gemakkelijke stoel of in een bed. U krijgt een tijdelijk
infuus in een ader van uw arm. Door het infuus wordt het radioactieve
glucose en vocht toegediend.

Dit moet een uur inwerken terwijl u volledig rust. U mag ook niet praten
of lezen. Hierna wordt de scan gemaakt, waarbij u op een onderzoekstafel
ligt die door de camera schuift. Tijdens het maken van de scan is het van
belang dat u goed stil ligt. De scan duurt 20 à 30 minuten. De totale duur
van het onderzoek is ongeveer twee uur.

PET-CT scan met contrastmiddel
Uw aanvragend arts kan soms ervoor kiezen om de PET-CT scan te laten
uitvoeren met een contrastvloeistof. Er zal dan tijdens het onderzoek via
het infuus een contrastvloeistof worden toegediend. Het kan ook zijn dat
u contrastvloeistof te drinken krijgt. Dan duurt het onderzoek (inclusief
voorbereiding) ongeveer drie uur. Bij dit contrastmiddel is er een zeer
kleine kans op een overgevoeligheidsreactie.

Na het onderzoek
U kunt na het onderzoek gewoon naar huis of naar uw werk. U kunt
weer autorijden of gebruikmaken van het openbaar vervoer. De uitslag
van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend. De uitslag wordt naar uw
behandelend arts gestuurd. Deze stelt u van de resultaten op de hoogte.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen met
(0182) 50 56 75. Ook kunt u uw vragen tijdens het onderzoek bespreken
met een medewerker van het PET-CT Centrum.

Bij verhindering
Het radioactieve glucose dat bij dit onderzoek gebruikt wordt, is kostbaar
en speciaal voor u besteld. Het is belangrijk dat u ruim op tijd aanwezig
bent voor het onderzoek. Als u door ziekte of een andere omstandigheid
niet in staat bent om te komen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk
door te geven aan het PET-CT Centrum West-Nederland.

Afspraak
Op ___________________________________________________________________
wordt u om ____________ uur verwacht in het PET-CT Centrum
West-Nederland, bij het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandlocatie Gouda.
Indien u uw afspraak niet tenminste 24 uur van tevoren hebt afgezegd,
kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Vervoer naar het PET-CT Centrum
U zorgt zelf voor vervoer naar het PET-CT Centrum. De kosten zijn voor
eigen rekening. In sommige gevallen wordt vervoer vanuit thuis vergoed
door uw zorgverzekeraar (bijvoorbeeld Zittend Ziekenvervoer). Hiervoor
is een machtiging van de verzekeraar vereist. Wilt u uw vervoer vergoed
krijgen, dan raden wij u aan om uw polisvoorwaarden te raadplegen en
contact op te nemen met uw verzekeraar.

Wegwijzer PET-CT Centrum West-Nederland
Afdeling Nucleaire Geneeskunde Groene Hart
Ziekenhuis
Adres
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Telefoonnummer algemeen:			
Afdeling PET-CT/Nucleaire Geneeskunde:

(0182) 50 50 50
(0182) 50 56 75

Met de auto
Zodra u Gouda (afslag 11) binnenrijdt, volgt u de ANWB-borden naar het
Groene Hart Ziekenhuis Bleulandlocatie. Ga op de Bleulandweg linksaf
de Buchnerweg op. Volg hier de borden Parkeren P2/PET-CT Centrum/
Hoofdingang.
Er is betaald parkeren van kracht. Voor de tarieven en een uitgebreide
routebeschrijving verwijzen we u graag naar www.ghz.nl.
Ga het ziekenhuis binnen bij de PET-CT West-Nederland ingang, of de
hoofdingang. Bij de hoofdingang volgt u route 79 naar het PET-CT Centrum
West-Nederland/Nucleaire Geneeskunde.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Het NS-station ligt op ongeveer 10 minuten loopafstand (zie kaart, uitgang
Bloemendaal). Met de bus kunt u stadsbuslijn 1 en streekbuslijnen 177,
186 en 187 gebruiken (uitgang Centrum), halte Groene Hart Ziekenhuis,
Bleulandlocatie. Ga het ziekenhuis binnen bij de hoofdingang en volg dan
route 79.

Ingang
Ga het ziekenhuis binnen bij de PET-CT West-Nederland ingang, of de
hoofdingang. Bij de hoofdingang volgt u route 79 naar het PET-CT Centrum
West-Nederland/Nucleaire Geneeskunde.
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