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Inleiding
Het videocapsule onderzoek is een onderzoek waarbij afbeeldingen
van de maag en het darmkanaal worden gemaakt, met behulp
van een capsule die een kleine camera bevat. Hiermee kunnen
afwijkingen in het slijmvlies van met name de dunne darm worden
opgespoord. De capsule is iets groter dan een vitaminepil of
antibioticacapsule. Om de afbeeldingen zo mooi en scherp mogelijk
te krijgen, moeten de darmen ‘schoon’ zijn van binnen. Hiervoor
moeten de darmen worden gelaxeerd (meestal met PicoPrep of
KleanPrep) en moet er een vloeibaar dieet worden gevolgd. Dit kan
thuis plaatsvinden. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door een
gespecialiseerd verpleegkundige.
Eén week voor het onderzoek
Indien u een van de volgende medicijnen gebruikt, dient u het
gebruik hiervan een week voor het onderzoek te staken. Na het
onderzoek kunt u de medicatie weer voortzetten.
• Ferrosulfaat “Fero gradumet®” (IJzermedicatie)
• Ferrofumaraat (IJzermedicatie)
• Codeïne
• Loperamide “immodium®”/“diacure®”
Twee dagen voor het onderzoek
Minimaal twee liter water drinken; licht verteerbaar voedsel eten
(geen fruit, bruin brood, bladgroente of vezels)
Eén dag voor het onderzoek
• U mag tot 8 uur ’s morgens een licht ontbijt eten, hierbij neemt u
ook 2 tabletten bisacodyl in. Daarna mag u niets meer eten, u
mag wel heldere vloeistoffen drinken en éénmalig een heldere
bouillon.
• Start om 12 uur ’s middags met het eerste zakje PicoPrep; elk
uur minstens 500 ml drinken.
• Start om 6 uur ’s avonds met het tweede zakje PicoPrep; elk uur
minstens 500 ml drinken.
    (Als u behoefte heeft aan een energierijke drank, kunt u een
heldere sportdrank nemen)
• Tot 22 uur volgt u dit heldere vloeibare dieet. Na dit tijdstip
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mag u niets meer eten of drinken! (met uitzondering van
noodzakelijke medicijnen, deze kunt u innemen met een slokje
water) De PicoPrep veroorzaakt meestal een dunne diarree.
Dag van het onderzoek
Ook op de dag van het onderzoek mag u niets eten of drinken
(met uitzondering van voorgeschreven medicijnen, deze kunt u
uiterlijk 2 uur vóór het onderzoek innemen met een slokje water).
Draag bovenkleding van dun, natuurlijk materiaal, zoals een T-shirt
dat tenminste tot de heupen komt en niet boven de riem uit kruipt.
Het onderzoek
U meldt zich op het afgesproken tijdstip in de wachtruimte G14 van
het Rode Kruis Ziekenhuis.
De verpleegkundige bevestigt een brede sensorriem om uw
middel, en de Pillcam®-recorder (een klein kastje ter grootte
van een walkman) aan een riem om uw schouder. U mag nu de
camerapil inslikken met twee glazen water. Na een uur controleert
de verpleegkundige of de capsule de maag gepasseerd is. Daarna
wordt u naar een recreatie ruimte gebracht ter observatie voor de
rest van de onderzoek.
Tijdens het onderzoek
• Het onderzoek kan tot ongeveer 8 uur duren. Tijdens het
onderzoek dient u ieder kwartier te controleren of het blauwe
lichtje op de Pillcam®-recorder knippert. Als het niet meer
knippert of van kleur verandert, dient u contact op te nemen met
de verpleegkundige (telefoonnummer: 3795)!
• Na 2 uur mag u water of thee (zonder melk) drinken. Vier uur na
inname krijgt u een lichte lunch (bouillon met twee boterhammen
zonder boter en/of kaas).
• Tijdens het onderzoek dient u direct zonlicht te vermijden.
Roken is niet toegestaan, omdat dit de beweeglijkheid
vandedarmbeïnvloedt. De apparatuur mag gedurende het hele
onderzoek niet losgekoppeld worden!BehandeldePillcam®recorder met zorg en voorkom plotseling bewegen of stoten.
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Tijdens het onderzoek wordt de positie van de capsule
regelmatig gecontroleerd: zodra hij in de dikke darm is beland,
wordt u afgekoppeld en kunt u naar huis.

Na afloop van het onderzoek.
Normaal gesproken verlaat de videocapsule het lichaam via
de ontlasting. Indien u na enkele dagen de videocapsule (nog)
niet in uw ontlasting heeft waargenomen én u krijgt last van
misselijkheid, buikpijn of braken, of indien u een MRI -onderzoek
moet ondergaan, dient u contact op te nemen met de afdeling MDL
(maag-, darm- en leverziekten).
Medicijnlijst
Indien u medicijnen gebruikt, zou u een lijst met alle huidige
medicijnen (inclusief sterkte, hoeveelheid, en reden van
gebruik) mee kunnen nemen naar het intake gesprek met de
verpleegkundige?
Nog even dit
Als u diabetespatiënt bent, kan het noodzakelijk zijn om voor het
onderzoek de medicatie aan te passen. U kunt dit het beste even
met uw arts overleggen (of met de diabetesverpleegkundige). Neem
in ieder geval uw eigen medicijnen en glucosemeter mee tijdens
het onderzoek.
Het onderzoek kan tot 8 uur duren, zorg dus dat u iets te doen heeft
om de tijd door te komen.
Heeft u nog vragen? Bel ons gerust…
Telefoonnummer gespecialiseerde verpleegkundige: 0251-783795
(dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)
Telefoonnummer afdeling MDL: 0251-265231 (indien
verpleegkundige onbereikbaar)
Telefoonnummer Spoedeisende Hulp: 0251-265470 (alleen buiten
kantooruren)
Rode Kruis Ziekenhuis

Rode Kruis
ziekenhuis

Rode Kruis Ziekenhuis

Redactie: Afdeling Communicatie en Afdeling MDL
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk
Foto: Robert Koelewijn - JuistInBeeld.nl
T
: +31 (0) 251 26 5555
W
: rkz.nl
/RKZ.BrandwondencentrumBeverwijk
/RodeKruisZH
/company/rode-kruis-ziekenhuis

Zorg van de Zaak

Het RKZ maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk.
HD.90.0324-NL | 2017-03

