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Testcapsule 
 

Inleiding 

Uw behandelend arts heeft u verteld dat hij of 

zij 2 onderzoeken bij u wil doen: 

1. het testcapsule onderzoek  

2. videocapsule endoscopie 

 

Deze folder geeft u meer informatie over het 

eerste onderzoek, de testcapsule. Deze 

beschrijving komt natuurlijk niet in de plaats van 

een gesprek met uw arts. Hij of zij zal steeds 

bereid zijn om u persoonlijk een en ander uit te 

leggen en op uw vragen in te gaan. 

 

Doel van het onderzoek 

Uw arts wil nagaan of er een vernauwing 

aanwezig is in uw maagdarmstelsel. De 

testcapsule meet de doorgankelijkheid van het 

maagdarmstelsel. Als met de testcapsule blijkt 

dat er het maagdarmstelsel goed doorgankelijk 

is, kan het videocapsule onderzoek 

plaatsvinden. Bij een vernauwing in de darm, is 

er een kans dat de videocapsule deze 

vernauwing niet kan passeren. Vandaar dat 

eerst een testcapsule gebruikt wordt. 

 

De testcapsule is ongeveer even groot als een 

grote vitaminetablet en heeft dezelfde 

afmetingen als de videocapsule. Echter, de 

testcapsule maakt geen beeldopnamen. De 

testcapsule is van oplosbaar materiaal 

gemaakt en heeft binnenin een metalen 

staafje. Hierdoor kan met een röntgenfoto de 

positie van de testcapsule gecontroleerd 

worden.  

Bij een vernauwing kan de testcapsule alsnog 

het lichaam verlaten, doordat het materiaal 

waarvan de testcapsule is gemaakt na 30 uur 

oplost.   

U neemt de testcapsule in met wat water. Van 

de aanwezigheid van de capsule merkt u niets.  

 

Wat neemt u mee? 

Als u nog niet geregistreerd staat in ons 

ziekenhuis, kunt u dit laten doen bij de 

Patiëntenregistratie bij de balie van de 

hoofdingang van ons ziekenhuis. Neem altijd uw 

zorgverzekeringspas en identificatiebewijs mee. 

Wij raden u dringend aan om waardevolle 

bezittingen en geld thuis te laten. 

 

Medicijnen 

U kunt uw medicijnen gewoon in blijven nemen 

zoals u gewend bent.  

 

Voorbereiding voor het onderzoek 

Er zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen 

nodig.  

 

Het onderzoek 

De verpleegkundige laat u een testcapsule 

innemen. Hierna kunt u weer naar huis. 

 

Na het onderzoek 

1 dag na het onderzoek: 

Tussen 13.00 en 14.00 uur wordt een 

buikoverzichtsfoto gemaakt (dit mag niet langer 

dan 30 uur na inname zijn).   

Met behulp van een röntgenfoto is te zien of de 

capsule zich nog in het lichaam bevindt en of 

er mogelijk sprake is van een vernauwing in de 

darm.  

 

U meldt zich hiervoor bij de afdeling Radiologie 

(route 70).  

 

De testcapsule zal uw lichaam met de 

ontlasting verlaten, gemiddeld na drie dagen. 

Op de röntgenfoto kan de positie van de 

testcapsule waargenomen worden. Om na te 

gaan of de testcapsule het lichaam 

daadwerkelijk verlaten heeft, is het belangrijk 

dat u zelf controleert of de testcapsule met de 

ontlasting het lichaam heeft verlaten.  

 

U kunt geen MRI onderzoek ondergaan zolang 

de capsule zich in het lichaam bevindt!  

 

 



Uitslag 

Uw behandelend arts bespreekt met u de 

uitslag van het onderzoek en geeft aan of het 

videocapsule onderzoek kan plaatsvinden. Er is 

met u afgesproken wanneer u deze uitslag, 

meestal telefonisch, te horen krijgt. 

 

Mogelijke complicaties 

De test videocapsule is een veilig onderzoek.  

 

Alternatieven 

Dit is afhankelijk van uw situatie. Als er 

alternatieven mogelijk zijn, dan bespreekt uw 

behandelend arts dit met u. 

 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 30 minuten.  

 

Plaats van het onderzoek 

Het onderzoek vindt plaats op de Scopie 

afdeling, route 38. 

 

Vragen? 

In deze folder hebben we een en ander vertelt 

over een testcapsule endoscopie.  

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, 

stelt u die dan gerust aan de arts of de 

verpleegkundige die bij het onderzoek helpt, of, 

als u bent opgenomen, aan de 

verpleegkundige van uw afdeling.  

U kunt ook bellen met de Scopie afdeling(van 

maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 

17.00 uur) op tel.: (0182) 50 50 17. 

 

Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze website: www.ghz.nl. U kunt 

ook bellen naar het algemene 

telefoonnummer: (0182) 50 50 50. 

 

Tot slot 

Aangezien wij volgens een nauwkeurig schema 

werken, verzoeken wij u vriendelijk 15 minuten 

voor het onderzoek aanwezig te zijn. Het kan 

echter voorkomen dat, door onvoorziene 

omstandigheden (vaak spoedgevallen), het 

onderzoek later plaatsvindt dan is afgesproken 

of, als u in ons ziekenhuis bent opgenomen, dat 

uw afspraak wordt verzet. We hopen dat u 

hiervoor begrip heeft. Als u uw afspraak niet 

kunt nakomen, wilt u ons dan tijdig berichten? 
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