CPT- onderzoek

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Het CPT- onderzoek (Colon-Passage-Tijd- of traceronderzoek) is een
röntgenonderzoek dat wordt verricht bij patiënten met
ontlastingsproblematiek. De bedoeling van het onderzoek is om de
snelheid van de darmpassage vast te stellen.
Om dit te meten, dient de patiënt gedurende 6 dagen iedere dag 1 capsule te
slikken, waarin korreltjes zitten die met een röntgenfoto zichtbaar zijn. Op de
7e dag wordt een röntgenfoto gemaakt om te kijken hoeveel van die
korreltjes nog in het darmstelsel aanwezig zijn. In deze folder kunt u lezen
wat er gebeurt bij dit onderzoek en waar u aan moet denken.

Waar u aan moet denken?
Als u zwanger bent of denkt te zijn, wilt u dit dan vóór het onderzoek melden
bij de afdeling radiologie?
Voorbereiding voor het onderzoek
U krijgt 6 capsules mee en een afspraak voor het maken van een röntgenfoto
van de buik. De foto wordt op de 7e dag gemaakt.
Gedurende 6 dagen neemt u iedere ochtend 1 capsule in. U volgt de
nummering achter op de verpakking.
De capsules bevatten zogenaamde tracertjes; dit zijn kleine korreltjes van
plastic die op een röntgenfoto zichtbaar zijn (en dus geen invloed hebben op
de darm). U kunt de capsules innemen met (slokjes) water. De capsules
zullen in de maag oplossen. U kunt verder alles blijven eten en drinken. Het
is belangrijk om te zorgen voor voldoende inname van vezelrijke voeding. De
capsules bevatten geen andere stoffen en veroorzaken geen bijwerkingen.
Belangrijk
De volgende middelen mag u vanaf 2 dagen voor inname van de eerste
capsule tot na het maken van de röntgenfoto niet gebruiken (dit is met uw
behandelend specialist besproken):
laxeermiddelen
middelen die de darmbewegingen stimuleren: (prepulsid® of cisapride),
motilium® (of domperidon), neostigmine, erythromycine, primperan®
(metoclopramide).

Dag van het onderzoek
U meldt zich 5 minuten voor de afgesproken tijd bij de receptie van de
afdeling radiologie. De afdeling is te vinden op A1 bestemming 41.
Voorbereiding op het onderzoek
Nadat u zich gemeld heeft, wacht u in de wachtruimte tot een laborant u

komt halen. De laborant brengt u naar een kleedruimte en vertelt welke
kledingstukken voor het onderzoek moeten worden uitgedaan. De laborant
haalt u op uit deze kleedruimte.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant. Deze maakt een
overzichtsfoto van de buik en laat deze foto beoordelen door de radioloog.
Nadat de foto is gemaakt, mag u weer laxeermiddelen en middelen die de
darmbewegingen stimuleren, gebruiken.
Duur van het onderzoek en de uitslag
Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en is absoluut niet belastend voor
u. De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken tijdens de
polikliniekafspraak, die u met uw behandelend specialist heeft.
Na het onderzoek
Na verloop van tijd komen de tracertjes vanzelf met de ontlasting mee naar
buiten.
Innemen capsules:

..............................

Onderzoek:
Datum:

..............................

Tijd:

..............................

Vragen
Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de
polikliniekassistente van uw behandelend specialist (en dus niet met de
afdeling radiologie):
polikliniek Maag-, darm- en leverziekten (Dr. J.D. van Bergeijk, Dr. J.J.
Uil, Dr. B.J.M. Witteman), (0318) 43 54 23
polikliniek chirurgie (Ph.M. Kruyt, Dr. R.M.H.G. Mollen),
(0318) 43 52 01
Indien u de afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit tijdig door te
geven aan de afdeling radiologie (liefst vóór dat u gestart bent met inname
van de capsules).
De afdeling radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen
08.00 - 17.00 uur op (0318) 43 39 00.
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