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Beste patiënt,
Jouw behandelend arts heeft een 
onderzoek aangevraagd om galzuur-
malabsorptie op te sporen. Dit onderzoek 
wordt een galzuurresorptietest 
of SeHCAT-onderzoek genoemd.

Meld je op de dag van het onderzoek  
aan via de kiosk in de inkomhal en volg 
daarna route 190 naar de dienst nucleaire 
geneeskunde. Breng zeker de aanvraag 
van de arts mee.

Het onderzoek
Het volledige onderzoek spreiden we 
over 2 dagen met exact 1 week tussen 
beide afspraken. De eerste dag (scan 1) 
moet je nuchter zijn. De tweede dag (scan 
2) hoef je niet nuchter te zijn.  
Je moet wel medicatie tegen diarree 
stopzetten gedurende het hele 
onderzoek.

• SCAN 1 (DAG 0)
We verwachten je om 09:00u op de dienst 
nucleaire geneeskunde. Daar krijg je een 
kleine capsule met een glas water. In de 
capsule zit een kleine hoeveelheid radio-
actief gemerkt galzout. 1 tot 3 uur later 
maken we een opname van de buikregio. 
Deze opname duurt 5 minuten.

Tussen de inname van de capsule en de 
opname van de buikregio mag je de dienst 
verlaten.

• SCAN 2 (DAG 7)
Tijdens deze scan meten we de rest- 
activiteit van de capsule. Deze opname 
duurt niet langer dan 5 minuten.
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Het resultaat
We sturen het resultaat rechtstreeks 
naar jouw behandelend arts.

Zwangerschap 
en borstvoeding
Laat het ons weten als je (mogelijk) 
zwanger bent en als je borstvoeding 
geeft.

Openingsuren
De dienst nucleaire geneeskunde is open 
en telefonisch bereikbaar van 08:00u tot 
16:00u (maandag tot vrijdag).

Jouw afspraken voor een SeHCAT-onderzoek:
 

Scan 1:  ......... / ......... / .................

• deel 1: inname capsule ................... u.

• deel 2: scan buikregio ................... u.

Scan 2:  ......... / ......... / .................  om  ................... u.

Vragen?
Contacteer jouw behandelend arts of 
neem contact op met de dienst  
nucleaire geneeskunde via  
 03 890 16 82.
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