
Je krijgt een MIBG-scan. Met een MIBG-scan kan de dokter de 

binnenkant van je lichaam zien. Hiervoor kom je twee dagen 

achter elkaar naar het ziekenhuis. 

MIBG-scan, hoe werkt dat...

Van tevoren 
• De eerste dag is de voorbereiding.
• Je krijgt een medicijn om in te nemen.
• Daarna krijg je een vloeistof door je 

lijn, VIT of infuus. Die vloeistof zorgt 
ervoor dat de foto’s duidelijk worden. 

• Na afloop mag je naar je  
kamer of naar huis.

• Neem iets mee wat je kan helpen  
tijdens de scan, bijvoorbeeld een  
boek of muziek.

Hoe gaat een MIBG-scan?
• De volgende dag kom je  

terug voor de scan.
• Je gaat met je ouder naar  

de onderzoeksruimte. 
• Daar staat een apparaat met  

in het midden een ronde  
opening en twee camera’s.

• De laborant legt uit wat er  
gaat gebeuren.



• Je gaat op je rug op een  
smalle tafel liggen. 

• Je moet goed stil liggen.
• Je ouder kan je voorlezen, 

 je mag muziek luisteren of een  
filmpje kijken op een tablet.  

• Je krijgt eerst een scan van je hele 
lichaam. Dit duurt 30-45 minuten. 

• Je begint met je hoofd onder de camera 
en schuift langzaam door het apparaat 
tot je tenen onder de camera liggen.

• De tweede scan is van je hoofd  
en duurt 10 minuten. De camera’s 
zitten naast je hoofd. 

• De derde scan duurt 30 minuten.  
De camera’s draaien in kleine  
stapjes om je heen.

• Daarna schuif je nog twee keer  
door het apparaat. Dit duurt  
2 minuten. Je ouder moet dan  
eventjes buiten de kamer wachten.

• Tijdens het maken van de  
scans hoor je geruis. 

• Als de scans klaar zijn mag je  
naar huis of naar je kamer. 

Heb je vragen? 
Stel ze gerust!

Deze Kanjerkraal en de 
Kanjerketting krijg je 
van de Vereniging  
Kinderkanker Nederland
Meer weten?   
www.kanjerketting.nl


