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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 
Sodium Iodide [131I] Injection, oplossing voor injectie 37-1110 MBq/ml 
Natriumjodide (131I) 
 
Sodium Iodide [131I] Injection oplossing voor injectie 37-1110 MBq/ml wordt in deze 
bijsluiter Sodium Iodide Injection genoemd. 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er  
staat belangrijke informatie in voor u.  
 

 Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw nucleaire geneeskunde arts of 
verpleegkundige. 

 Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een 
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw nucleaire 
geneeskunde arts of verpleegkundige. 

 
Inhoud van deze bijsluiter: 
1. Wat is Sodium Iodide Injection en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee 

zijn? 
3. Hoe wordt dit middel toegediend? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe wordt dit middel bewaard? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. Wat is Sodium Iodide Injection en waarvoor wordt dit middel gebruikt?  
 
Dit geneesmiddel bevat de werkzame stof ‘natriumjodide’ waarin radioactief jodium zit. Het 
kan gebruikt worden als diagnosticum om uw medische toestand te onderzoeken of als 
therapie om een ziekte aan de schildklier te behandelen. 
 
Onderzoek (diagnostisch gebruik)  
Uw nucleaire geneeskunde arts of verpleegkundige zal u uitleggen voor welk specifiek 
onderzoek dit middel bij u gebruikt wordt 
 
Dit middel wordt voorafgaand aan beeldvormend onderzoek toegediend en helpt een 
speciale camera om binnenin een deel van uw lichaam te kijken. 
 
Als het middel eenmaal is geïnjecteerd, kan het vanaf de buitenkant van uw lichaam 
worden gezien door een speciale camera in het scantoestel. Dit geeft uw arts informatie 
over het functioneren en de structuur van uw schildklier. 
 
Therapie 
Het therapeutische effect van dit middel wordt pas na enkele maanden verkregen. 
 
Het gebruik van dit middel wordt vaak gecombineerd met een operatie en geneesmiddelen 
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om de werking van de schildklier te verminderen. 
 
Het gebruik van dit middel gaat gepaard met blootstelling aan radioactiviteit. Uw arts en de 
nucleaire geneeskunde arts hebben overwogen dat het klinische voordeel van deze 
procedure voor u opweegt tegen het risico als gevolg van radioactieve straling. 
 
 
2. Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig  
 mee zijn?  
 
Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen? 

 u bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden 
in rubriek 6. 

 als u zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn. 

 als u borstvoeding geeft.  

 in het geval van beeldvormend onderzoek bij kinderen jonger dan 10 jaar 

 dit middel dient uitsluitend te worden gebruikt voor het scannen van de schildklier in het 
geval van nazorg van kwaadaardige ziekten. De hoge stralingsdosis voor de schildklier 
sluit het gebruik bij beeldvorming van goedaardige aandoeningen uit, tenzij er 
uitzonderlijke omstandigheden zijn (bijvoorbeeld wanneer het mildere jodium [123I] niet 
beschikbaar is). 

Gebruik dit middel niet als het bovenstaande op u van toepassing is. Als u twijfelt, raadpleeg 
dan uw nucleaire geneeskunde arts of verpleegkundige. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

 als u een verminderde nierfunctie heeft. 
 
Lage natrium-bloedwaarden zijn waargenomen bij oudere patiënten van wie de schildklier 
is verwijderd. Dit zal waarschijnlijk het meest voorkomen bij vrouwen en bij patiënten die 
medicijnen gebruiken die de hoeveelheid water en natrium die in de urine worden 
uitgescheiden, verhogen (diuretica zoals hydrochloorthiazide). Behoort u tot een van deze 
groepen dan kan uw arts regelmatig bloedonderzoek uitvoeren om de hoeveelheid 
elektrolyten (bijvoorbeeld natrium) in uw bloed te controleren. 
 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Raadpleeg uw nucleaire geneeskunde arts of verpleegkundige als u jonger bent dan 18 jaar.  
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan 
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
gebruiken? Vertel dat dan uw nucleaire geneeskunde arts of verpleegkundige. Dat geldt ook 
voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. 
 

Als u een kuur met schildklierhormoon ondergaat wordt dit stopgezet direct voor de 
toediening van Sodium Iodide Injection. Het aanbevolen tijdstip om een dergelijke kuur te 
stoppen en weer te beginnen hangt af van het medicijn dat u gebruikt. 
 
Informeer uw nucleaire geneeskunde arts of verpleegkundige vóór de scan als u 
geneesmiddelen van onderstaande types gebruikt. Deze geneesmiddelen kunnen namelijk 
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de resultaten van uw scan beïnvloeden: 

 amiodaron (middel tegen hartritmestoornissen)  

 lithium (middel dat wordt gebruikt ter behandeling van depressie)  

 benzodiazepinen (middelen welke gebruikt worden als spierverslapper of kalmerings- en 
slaapmiddel, onder andere temazepam en oxazepam)   

 middelen die de schildklier remmen (carbimazol, methimazol of propylthiouracil, 
perchloraat) 

 natuurlijke of synthetische middelen die de schildklier stimuleren (zoals natrium 
thyroxine, natrium liothyronine of thyroïde-extract) 

 jodium bevattende hoestmiddelen en vitamines 

 bepaalde pijnstillende, ontstekingsremmende en koortswerende middelen (salycilaten, 
fenylbutazon) 

 nitroprusside (middel ter behandeling van zeer hoge bloeddruk) 

 steroïden 

 sulfobroomftaleïne (middel om te testen hoe de lever werkt) 

 middelen die het stollen van het bloed tegengaan (anticoagulantia) 

 middelen tegen onder andere allergische reacties (antihistaminica) 

 middelen tegen bepaalde infecties met bacteriën(penicillines, sulfonamides)  

 middelen tegen bepaalde infecties met parasieten (anti-parasitica)  

 tolbutamide (gebruikt bij de behandeling van suikerziekte) 

 thiopental (narcosemiddel) 

 jodide bevattende middelen om de huid schoon te maken voor een operatie  

 middelen die in een ziekenhuis via een ader of een capsule worden toegediend ten 
behoeve van een röntgenonderzoek of beeldvorming. 

Raadpleeg uw nucleaire geneeskunde arts of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt 
als u niet zeker weet of het bovenstaande op u van toepassing is. 
 
Waarop moet u letten met eten en drinken 
Uw nucleaire geneeskunde arts kan u vóór het gebruik van Sodium Iodide Injection een 
speciaal, jodiumarm dieet aanbevelen. Uw nucleaire geneeskunde arts kan u tevens 
aanraden snoep en drank te nemen, die citroenzuur bevatten, om de speekselklieren te 
stimuleren. 
  
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, vermoedt dat u zwanger bent of van plan bent 
zwanger te raken, raadpleeg dan uw nucleaire geneeskunde arts voordat u dit middel 
toegediend krijgt.  
 
Als u zwanger bent 
U mag geen Sodium Iodide Injection toegediend krijgen als er een mogelijkheid is dat u 
zwanger bent of als u overtijd bent. Dit omdat het schadelijk kan zijn voor uw baby. 
Het wordt aangeraden om niet zwanger te worden binnen 6-12 maanden na de 
behandeling. 
 
Borstvoeding 
Geef geen borstvoeding als u Sodium Iodide Injection toegediend heeft gekregen. Dit is 
omdat kleine hoeveelheden ‘radioactiviteit’ in de moedermelk uitgescheiden kunnen worden. 
Als u borstvoeding geeft, kan uw nucleaire geneeskunde arts wachten totdat u geen 



PIL Sodium Iodide [
131

I] Injection  februari 2018 Pagina 4 van 9 

 

borstvoeding meer geeft voordat hij dit middel toedient. Als het niet mogelijk is om te 
wachten kan uw nucleaire geneeskunde arts u vragen: 

 De borstvoeding 6 tot 8 weken voordat de behandeling met Sodium Iodide Injection 
aanvangt te stoppen. 

 Na de behandeling geen borstvoeding meer te geven. 

 Na de behandeling nauw contact met uw baby te beperken. De periode waarin nauw 
contact beperkt moet worden is afhankelijk van uw behandeling. U wordt hierover door 
uw nucleaire geneeskunde arts of verpleegkundige geïnformeerd.   

 
Anticonceptie bij mannen en vrouwen 

 Vrouwen die Sodium Iodide Injection toegediend hebben gekregen en die zwanger 
kunnen raken dienen betrouwbare anticonceptie te gebruiken gedurende een periode 
van 6 – 12 maanden na de behandeling met Sodium Iodide Injection. 

 Mannen dienen een effectieve anticonceptie te gebruiken gedurende een periode van 6 
– 12 maanden na de behandeling met Sodium Iodide Injection zodat de bestraalde 
zaadcellen vervangen kunnen worden door niet-bestraalde zaadcellen. 

 
Vruchtbaarheid 
Het voortplantingsvermogen kan (tijdelijk) worden aangetast voor mannen en vrouwen na 
behandeling met Sodium Iodide Injection. Afhankelijk van de hoeveelheid Sodium Iodide 
Injection welke wordt toegediend, dient bij mannen het gebruik van een spermabank te 
worden overwogen. 
 
Voor toediening van dit middel 
Zal men u vragen om veel water te drinken voor aanvang van het onderzoek en vaak te 
plassen gedurende de eerste uren na toediening. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Na gebruik van dit middel zijn geen gevolgen te verwachten voor de rijvaardigheid of het 
vermogen om machines te bedienen. 
 
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden 
Dit geneesmiddel bevat 6,3 mg natrium per ml. Voorzichtigheid is geboden bij 
patiënten met een natriumbeperkt dieet. 
 
 
3. Hoe wordt dit middel toegediend?  
 
Er zijn strenge wetten voor het gebruik, de behandeling en verwijdering van 
radiofarmaceutische producten. Dit middel zal alleen gebruikt worden in speciale 
gecontroleerde ruimtes. Dit middel wordt alleen gebruikt en toegediend door mensen die 
opgeleid en gekwalificeerd zijn om het veilig te gebruiken. Deze personen zullen speciale 
zorg dragen voor het veilig gebruik en u op de hoogte houden van hun handelingen. 
 
De verantwoordelijke nucleaire geneeskundige zal beslissen over de hoeveelheid Sodium 
Iodide Injection dat in uw geval gebruikt zal worden. Het zal de kleinste hoeveelheid zijn die 
nodig is om de gewenste informatie te krijgen.  
• De toe te dienen hoeveelheid die meestal wordt aanbevolen voor diagnostisch gebruik 

voor een volwassene varieert van 0,2 tot 400 MBq (Megabecquerel, de eenheid waarin 



PIL Sodium Iodide [
131

I] Injection  februari 2018 Pagina 5 van 9 

 

radioactiviteit wordt uitgedrukt). 
• De toe te dienen hoeveelheid die meestal wordt aanbevolen voor behandeling van een 

overmatig werkende schildklier voor een volwassene varieert van 200 tot 800 MBq. 
Hogere doseringen tot een totaal van 5000 MBq kunnen noodzakelijk worden geacht. 

• De toe te dienen hoeveelheid die meestal wordt aanbevolen bij gebruik als verdere 
behandeling na chirurgie voor een volwassene varieert van 1850 tot 11100 MBq. 

 
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Bij kinderen worden lagere doseringen gebruikt. 
 
Toediening van dit middel en het verloop van de procedure: 
 
De gebruikelijke toedieningswijze is: 
Een enkele injectie in een ader (‘intraveneuze’ injectie). 
 
Voor gebruik bij onderzoek: 
is gewoonlijk één toediening voldoende om uw arts de gewenste informatie te geven. Een 
herhalingsbehandeling kan echter nodig zijn in de nazorg van bepaalde ziekten. 
 
Voor therapeutisch gebruik:  
Voor therapie kan één toediening of een herhalingsbehandeling nodig zijn afhankelijke van 
de te behandelen aandoening en het resultaat van een eerdere toediening. 
 
Duur van de procedure 
Bij onderzoek: Gewoonlijk vindt beeldvorming vier uur na toediening plaats. Additionele 
beeldvorming kan na 18 tot 24 uur plaatsvinden en soms zelfs tot 72 uur na toediening. 
 
Uw nucleair geneeskundige arts zal u informeren over de gebruikelijke duur van de 
behandeling. 
 
Na toediening van dit middel 
• zal men u vragen de eerste uren frequent te urineren waardoor de straling in de blaas 

wordt verminderd. 
• dient u voldoende te drinken. 
• dient u nauw contact met baby’s, jonge kinderen en zwangeren zo veel mogelijk te 

vermeiden  
De nucleaire geneeskunde arts zal u informeren omtrent de speciale voorzorgsmaatregelen 
die u dient te nemen na het ontvangen van dit middel. 
 
Als u meer van dit middel heeft gekregen dan u zou mogen 
Een overdosering is onwaarschijnlijk, omdat u nauwkeurig gecontroleerd wordt door de 
nucleaire geneeskunde arts die toezicht houdt op de procedure. Echter, in het geval van een 
overdosis, wordt u op een adequate wijze hiervoor behandeld. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op 
met uw nucleair geneeskunde arts die toezicht houdt op de procedure. 
 
 
4. Mogelijke bijwerkingen  
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Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken.  
 
Bij therapeutisch gebruik van dit middel is er een verhoogd risico op kanker en erfelijke 
afwijkingen (zie: “Gevolgen op de lange termijn”). Uw arts zal dit middel alleen toedienen 
wanneer de risico's, die verbonden zijn aan de radioactieve straling, niet groter zijn dan die, 
veroorzaakt door de te behandelen ziekte. 
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Bijwerkingen van Sodium Iodide Injection kunnen snel na toediening van het product 
optreden (gevolgen op korte termijn) of enige tijd na ontvangen van het product (gevolgen 
op lange termijn). U loopt enkel kans op bijwerkingen op lange termijn wanneer u dit 
product hebt gekregen als therapie in de behandeling van een ziekte. 
 
Gevolgen op korte termijn (binnen uren, dagen of weken): 
 
Allergische reacties (frequentie: niet bekend; kan met de beschikbare gegevens niet 
worden bepaald) 
De verschijnselen kunnen zijn: 
• huiduitslag of jeuk of het rood worden van de huid 
• zwelling van het gezicht 
• ademhalingsproblemen. 
In meer ernstige gevallen kunnen de reacties zijn: 
• flauwvallen (bewusteloos raken), duizeligheid of licht in het hoofd. 
Als u een allergische reactie heeft gedurende het onderzoek in het ziekenhuis of de kliniek, 
meldt dit dan direct aan de nucleaire geneeskunde arts of verpleegkundige. Als een van de 
bijwerkingen optreedt nadat u het ziekenhuis of de kliniek hebt verlaten, ga dan direct naar 
de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 
 
Andere gevolgen op korte termijn zijn  
 
zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 personen): 
• misselijkheid 
• braken 
 
Als u dit product als behandeling voor een ziekte krijgt (therapeutische behandeling) kunt 
u daarbij op korte termijn de volgende bijwerkingen ervaren, welke uw nucleaire 
geneeskunde arts zal proberen te voorkomen of behandelen 
 
zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 personen): 
• ontstekingen en zwellingen van de schildklier en speekselklieren.  
• zwelling van de luchtpijp waardoor ademhalen moeilijker wordt. 
• zwelling van de speekselklieren, die pijn, enig verlies van smaak en een droge mond 

kunnen veroorzaken. Af en toe kan het ernstig zijn en kan het leiden tot een permanent 
verlies van smaak en droge mond en eventueel het verlies van tanden. 

• pijn, ongemak en zwelling in het schildkliergebied (nek). 
 
vaak (komt voor bij maximaal 1 op de 10 personen): 
• oogaandoeningen, droge ogen of overmatig tranen van de ogen.  
 
niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): 
• pijn rond het maaggebied (abdominale pijn). 
• als uw schildklier overactief is (hyperthyroidisme) kunnen de symptomen gedurende 

een korte tijd na toediening van Sodium Iodide Injection erger worden. Symptomen 
kunnen toegenomen eetlust, hartkloppingen, rusteloosheid (angst), gewichtsverlies of 
zweten omvatten. 
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Gevolgen op lange termijn (binnen weken, maanden of jaren): 
 
zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 personen): 
• onvoldoende werkende schildklier. Verschijnselen kunnen zijn: moe of een verlies van 

energie (lethargie), spierzwakte, krampen, gevoel van kou, een trage hartslag, droge 
schilferige huid, haaruitval, een diepe en hese stem, gewichtstoename 

  
soms (komt voor bij maximaal 1 op 100 personen): 
• verhoogd risico op leukemie bij behandeling met een hoge dosis. 
 
niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): 
• onvoldoende werkende bijschildklier. Verschijnselen kunnen zijn: 'speldenprikken', 

zwakte, spierkrampen, overal spiertrekkingen of krampen, tintelingen, trillen, branden 
en gevoelloosheid, moeite met concentratie, gevoel van duizeligheid of prikkelbaarheid, 
gevoeligheid voor geluid, spieren die niet meer goed werken (spierverlamming) of 
toevallen (stuipen). 

• uw natrium-level kan laag worden (hyponatriëmie). Verschijnselen kunnen zijn: 
misselijkheid en braken, hoofdpijn, moeite met concentreren, moe of een verlies van 
energie, spierzwakte, krampen, stuipen, coma. 

• beenmergdepressie (uw beenmerg kan het aantal bloedcellen die het maakt 
verminderen indien dit hoog is). Dit kan bloedarmoede, vermoeidheid, blauwe plekken 
en stollingsproblemen veroorzaken. In veel gevallen hersteld de patiënt volledig. Zeer 
zelden, in ernstige gevallen, kan dit leiden tot de dood. 

• een kleine toename van het risico op borstkanker, blaaskanker of maagkanker. 
• vermindering van de voortplantingscapaciteit bij mannen, een laag aantal zaadcellen. 
• vermindering van de voortplantingscapaciteit bij vrouwen, verminderde vruchtbaarheid. 
• uw nakomelingen kunnen een verhoogd risico hebben op aangeboren aandoeningen 

van de schildklier. 
 

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw nucleaire geneeskunde arts of verpleegkundige. 
 
Melding van bijwerkingen 
Als u bijwerkingen krijgt, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt 
ook voor vermoedelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan vermeld. U kunt ook 
rechtstreeks bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. 
Website: www.lareb.nl 
 
Door bijwerkingen te melden kunt u helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid 
van dit middel. 
 
 
5. Hoe wordt dit middel bewaard?  
 
U hoeft dit middel niet te bewaren. Dit middel wordt bewaard onder de 
verantwoordelijkheid van de specialist in daartoe geschikte ruimten. De opslag van dit 
middel zal in overeenstemming zijn met de nationale voorschriften voor radioactief 
materiaal. 
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De volgende gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de specialist. 
 
Sodium Iodide Injection mag niet worden gebruikt na de vervaldatum die staat vermeld op 
het etiket. 
 
 
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie  
 
Welke stoffen zitten er in dit middel 

 De werkzame stof in dit middel is natriumjodide (131I). Elke flacon van dit middel bevat 
tussen 37 MBq en 1,11 GBq (Bq = Becquerel – de eenheid waarin radioactiviteit wordt 
gemeten) jood-131 op een vast moment. 

 De andere stoffen in dit middel zijn natriumthiosulfaat pentahydraat, 
dinatriumwaterstoffosfaat dodecahydraat, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, 
natriumchloride, natriumhydroxide en water voor injecties. 

 
Hoe ziet Sodium Iodide Injection eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Dit middel wordt geleverd in een enkele kleurloze glazen flacon voor meervoudig gebruik 
met een heldere, kleurloze oplossing voor injectie. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
GE Healthcare B.V. 
De Rondom 8 
5612 AP Eindhoven 
Nederland 

 

Fabrikant 
GE Healthcare Buchler GmbH & Co KG 
Gieselweg 1 
38110 Braunschweig 
Duitsland 
 

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 
RVG 57781 
 

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De volgende informatie is alleen bestemd voor medisch personeel: 
  
De volledige SmPC van dit middel wordt verstrekt als apart document in de 
productverpakking, met als doel de beroepsbeoefenaars te voorzien van overige aanvullende 
wetenschappelijke en praktische informatie over de toediening en gebruik van dit 
radiofarmaceuticum.  
  
Raadpleeg de SmPC. 


