
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, kan u altijd terecht op 
056/62 35 28. 

Verder zal het personeel zorgen dat het onderzoek zo 
aangenaam en comfortabel mogelijk verloopt.
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Voorschriften voor 

patiënten met jonge kinderen en 

moeders die borstvoeding geven



Uw kindje neemt enkel flesvoeding

De voeding laat u beter door iemand anders geven 
omdat dit toch een behoorlijk lang en nauw contact 
betekent. 

 
U geeft borstvoeding, al dan niet in 
combinatie met flesvoeding

Een kleine hoeveelheid van het product dat u wordt toe-
gediend, gaat naar de moedermelk (net als vele andere 
medicamenten), waardoor ook de baby een weliswaar 
kleine dosis straling zou krijgen. Dit moet zeker verme-
den worden.

Hiervoor is het nuttig gedurende enkele uren tot maxi-
maal 24u de melk af te kolven en weg te gooien (niet 
invriezen) en de baby tijdelijk flesjes te laten geven. 
Het is ook beter om deze vervangflesjes door iemand 
anders te laten geven.

Kindje neemt reeds vaste voeding

Vooral de eerste uren na de injectie is het belangrijk om 
de voeding door iemand anders te laten geven. Nadien 
stelt dit minder probleem, omdat de afstand tussen u 
en uw kindje groter is dan bij flesvoeding.

Verzorging van de baby

Een korte verzorging van de baby zoals bij het vervan-
gen van een pamper kan.

Langere contacten zoals het geven van het badje of het 
vertellen van verhaaltjes in bed worden best vermeden 
de eerste 12uur na injectie. Nadien stelt dit minder 
problemen

Verder is het belangrijk om voldoende te drinken en 
naar het toilet te gaan om de kwaliteit van de beelden 
te verhogen maar ook om het overschot aan activiteit 
sneller weg te werken.

U ZORGT OOK VOOR EEN GOEDE HANDHYGIËNE.

Geachte patiënt(e),

Door uw arts werd een onderzoek 
aangevraagd op de dienst “Nucleaire 
geneeskunde”. Dit betekent dat een 
lage dosis radioactief product wordt 
toegediend via een ader. Voor u per-
soonlijk stelt dit geen probleem. 
Het vormt wel een probleem voor 
de baby of peuter, omdat die nog 
klein is en door het vele lichamelijke 
contact ook een lage, maar meetbare 
hoeveelheid straling op zich kan krijgen. 
Dit wensen we uiteraard zoveel mo-
gelijk te vermijden. 

U kan hiervoor zelf een aantal maat-
regelen nemen. De duur van deze 
maatregelen hangt af van het type 
onderzoek dat u krijgt en bedraagt 
maximaal 1dag. 

Algemeen geldt dat afstand houden 
(minstens 1 meter) en het beperken 
van de duur van de contacten de 
beste bescherming bieden.


