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Dit is een onderzoek waarbij het voedseltransport door de maag in
beeld wordt gebracht. Er wordt gebruik gemaakt van een kleine
hoeveelheid radioactieve stof. De radioactieve stof zendt straling uit.
Deze straling wordt met een zeer gevoelig apparaat, een
gammacamera, opgevangen. Een medisch nucleair werker voert het
onderzoek uit en vertelt u wat er gaat gebeuren.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is de evaluatie van de ontlediging van de maag.

Voorbereiding
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, bepaalt welke medicijnen u
moet staken. De medicijnen die u ’s ochtends dient in te nemen, moet u
meenemen. Deze kunt u tijdens de onderzoeksmaaltijd innemen.
In de 24 uur voor het onderzoek mag u geen koffie en/of alcohol drinken, ook
roken is niet toegestaan. Gebruik de avond voor het onderzoek een vetarme
maaltijd. Ook in de loop van de avond mag u geen vettige producten nuttigen.
Voor het onderzoek moet u vanaf 12 uur ’s nachts nuchter blijven.
Voor het onderzoek is het niet handig om een strakke rok te dragen.

Onderzoek
U krijgt een licht radioactieve maaltijd te eten. Deze maaltijd bestaat uit 1
boterham met 2 gebakken eieren.
Aansluitend worden er, gedurende 2½ uur, om het kwartier foto’s van de
maag gemaakt. Hierbij zit of staat u voor de camera. Tijdens het onderzoek
zijn er nog één of twee andere patiënten in de onderzoekskamer aanwezig.
Indien u hiertegen bezwaar heeft, wilt u dat ons dan zo spoedig mogelijk
melden?
Omdat het onderzoek 2½ uur duurt, raden wij u aan om iets te lezen mee te
nemen.

Nazorg
Er is geen nazorg nodig.

Uitslag
De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen. Hiervan wordt een
verslag gestuurd naar uw behandelend arts. Deze vertelt u de uitslag tijdens
de volgende afspraak.

Belangrijk
wanneer u diabetes hebt en u spuit insuline, neem dan uw glucosemeter
mee. De waarde van de bloedsuikerspiegel moet bekend zijn voordat wij
beginnen met het onderzoek
neemt u, indien u zwanger bent of vermoedt dat u zwanger bent, van
tevoren contact op met onze afdeling. Het onderzoek wordt bij
zwangerschap bij voorkeur niet gedaan tenzij er dringende redenen zijn
ook als u borstvoeding geeft is het belangrijk dat u contact opneemt. Wij
adviseren u graag over wat u het beste kunt doen
u mag niet vergezeld worden door een zwangere en/of kind jonger dan
10 jaar

Vragen
Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u die dan gerust aan de
medisch nucleair werker. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken
wij u dit tijdig (48 uur van tevoren) door te geven. Wij kunnen dan nog een
andere patiënt oproepen.
U kunt zich melden aan de balie van de afdeling radiologie, de afdeling is te
vinden in vleugel A, 1ste verdieping, bestemming 41. Laat bij het aanmelden
de afspraakbevestiging zien aan de baliemedewerkers.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.00 uur en
van 13.00-16.30 uur, (0318) 43 39 80.
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