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Binnenkort wordt u op de afdeling Radiologie verwacht voor een foto ter bepaling van de
colonpassagetijd (darmpassagetijd).
In deze folder leest u waarom, waar en hoe het onderzoek plaatsvindt en welke voorbereidingen u
moet treffen.
Datum onderzoek: …………………………………………
Tijd onderzoek: ………………………………………………

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie op de volgende locatie:

□ Locatie ETZ Elisabeth, begane grond, route 72
□ Locatie ETZ Tweesteden, begane grond, route 77
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de snelheid waarmee de darminhoud in de dikke darm
passeert. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van capsules. Eén capsule is gevuld met 10 stuks
markers. Deze markers kunnen we op een röntgenfoto zien. De markers veranderen uw darmactiviteit
niet en hebben dezelfde passage snelheid als de normale darminhoud. De markers worden niet
verteerd en kunnen geen kwaad, ook niet als zij langer in de darm blijven. Voor een juiste interpretatie
van het onderzoek is het belangrijk dat u drie dagen voor inname van de capsule en tijdens de gehele
duur van het onderzoek geen medicijnen inneemt die de activiteit van de dikke darm (bijvoorbeeld
een laxeermiddel) beïnvloedt. Verder eet, drinkt en werkt u als altijd.

Afspraken
U gaat 6 dagen lang elke dag om 09.00 bij uw ontbijt 1 capsule innemen in de juiste volgorde.
Op de 7 de dag verwachten we u op de afdeling Radiologie voor het maken van een foto.
(buikoverzicht)
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Aandachtspunt
Als de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, moet u dit melden.
Dit onderzoek stellen wij dan liever uit.

De uitslag
De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft het resultaat zo spoedig mogelijk door aan uw
behandelend arts. Deze bespreekt met u het resultaat van het onderzoek.

Tot slot
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Radiologie:

(013) 221 00 00
(013) 221 03 70

Locatie ETZ Elisabeth
Route 72
Locatie ETZ TweeSteden
Route 77
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