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Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is te kijken of uw 
klachten worden veroorzaakt doordat er zich 
een stukje maagslijmvlies in uw darm bevindt.  
 
Voorbereidingen 

• Uw arts bespreekt met u of u tijdelijk met 
bepaalde medicijnen moet stoppen in 
verband met het onderzoek. 

• Het is belangrijk dat u in de week voor dit 
onderzoek geen darmonderzoek met 
contrastmiddelen op de afdeling 
Radiologie ondergaat. Heeft u wel een 
dergelijk onderzoek gehad, meldt u dat 
dan bij de afdeling Nucleaire 
Geneeskunde. 

• Voor het onderzoek moet u nuchter zijn, 
dat wil zeggen dat u 4 uur voor het 
onderzoek niets meer mag eten of 
drinken, ook geen water. Medicijnen kunt 
u met een slokje water innemen. 

 
Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt 60 minuten. 
 
Het onderzoek 

Eén uur vóór het onderzoek krijgt u een 
medicijn toegediend om de kwaliteit van de 
opnamen te verbeteren.  
Voordat het onderzoek begint, moet u zoveel 
mogelijk uitplassen, zodat uw blaas leeg is. 
Vervolgens gaat u op uw rug op het 
onderzoeksbed liggen. De laborant geeft u 
een infuusnaaldje in een bloedvat van uw 
arm. Daarna brengt hij of zij de camera in 
positie boven uw buik.  Vervolgens krijgt u een 
licht-radioactieve vloeistof door het 
infuusnaaldje. Tegelijkertijd worden de 
opnamen gestart.  

In totaal worden er 45 minuten achtereen 
opnamen gemaakt van uw buik.  
Na 45 minuten plast u opnieuw. Daarna 
worden er nog een aantal opnamen 
gemaakt. 
 
Na het onderzoek 

Zodra de opnamen klaar zijn, kunt u naar huis 
gaan. Wanneer u bent opgenomen in het 
ziekenhuis gaat u terug naar uw afdeling. 
 
Belangrijk 

Deze informatie is een aanvulling op de 
informatie gegeven in de folder Onderzoeken 

op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 
Wanneer u deze niet heeft gekregen, kunt u 
deze vragen bij de balie van de polikliniek of 
verpleegafdeling.  
Voor een goede voorbereiding is het 
belangrijk dat u beide folders leest. 
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