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Beste patiënt,
Een DAT-scan is een onderzoek van de hersenen om de ziekte van Parkinson of 
gelijkaardige ziektebeelden vast te stellen. 

De voorbereiding
De avond voor het onderzoek en de ochtend van het onderzoek moet je jodiumsiroop of 
jodiumtabletten nemen. Je krijgt hiervoor een voorschrift van jouw behandelend arts.
Verwittig ons vooraf als je (mogelijks) zwanger bent of borstvoeding geeft.
Bepaalde geneesmiddelen kunnen invloed hebben op het onderzoek. Daarom zal de arts in 
sommige gevallen vragen om deze tijdelijk te stoppen. 

De dag van het onderzoek hoef je niet nuchter te zijn.

Hoe verloopt het onderzoek?
Op afgesproken tijdstip meld je je aan op de dienst nucleaire geneeskunde (route 102), 
met de aanvraag en het terugbetalingsformulier. We dienen eerst een kleine hoeveelheid 
lichtradioactieve vloeistof toe in de arm, die via het bloed door het lichaam wordt getrans-
porteerd en selectief in een deel van de hersenen wordt opgenomen (het striatum).

Je mag vervolgens terug naar huis. Na 3 tot 6 uur verwachten we jou opnieuw op de dienst 
nucleaire geneeskunde voor het onderzoek.
Het onderzoek zelf is pijnloos en duurt ongeveer 45 minuten. Het is belangrijk om tijdens 
het onderzoek stil te blijven liggen voor de beeldkwaliteit. 

Na het onderzoek
Drink de dag het onderzoek zeker voldoende water, minstens 1 liter.  
Omwille van de lichtradioactieve stof mag je de dag van het onderzoek geen 
langdurig contact hebben met kleine kinderen of zwangere vrouwen. 
Je mag na het onderzoek zelf met de wagen rijden.
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Kan je niet aanwezig zijn op 
het onderzoek?
Verwittig minstens 2 werkdagen op 
voorhand de dienst nucleaire genees-
kunde als je niet aanwezig kan zijn voor 
het onderzoek. Zo kunnen wij een andere 
patiënt inplannen en vermijd je onnodige 
kosten.

Niet vergeten!
Breng de dag van het onderzoek het 
aanvraag- en terugbetalingsformulier mee. 
Je hoeft dit niet zelf aan de mutualiteit te 
bezorgen.

Heb je nog vragen?
Neem gerust contact op met de dienst 
nucleaire geneeskunde op het nummer 
03 880 90 80. 
Wij zijn er om jou te helpen!



Wij wensen jou een 
aangenaam verblijf
en een spoedig herstel toe!
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