Maagslijmvliesscintigrafie
(Meckel’s divertikel)
Datum onderzoek:

___________________________________________

Tijdstip injectie:

___________________________________________

Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde – Oranjerie 12
Locatie Amersfoort

Uw behandelend specialist heeft voor u een maagslijmvliesscintigrafie aangevraagd.

Doel maagslijmvliesscintigrafie (=Meckel’s divertikel)
Een Meckel’s divertikel is een aangeboren afwijking in de dunne darm. Soms bevat
de binnenbekleding van de darm slijmvlies dat niet van de dunne darm afkomstig is.
In vijftig procent van de gevallen is dat maagslijmvlies. Dit maagslijmvlies kan allerlei
klachten veroorzaken.

Radioactieve stof
Tijdens het onderzoek krijgt u een licht radioactieve stof toegediend. De dosering is zeer
gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving.

Mee te nemen naar het ziekenhuis
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Verzekeringsbewijs
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Verdere voorbereidingen






Vanaf 3 dagen voor het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de beweging van de darm
en/of maag beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Binnen drie dagen voorafgaande aan het onderzoek mag er geen ander maag- en/of darmonderzoek hebben
plaatsgevonden.
U krijgt van uw aanvragend specialist een recept mee voor het medicijn Zantac (= Ranitidine); Zantac remt de
maagzuurproductie. Op de dag vóór het onderzoek neemt u ’s ochtends en ’s avonds 1 tablet Zantac in.
Er dient 12 uur tijd tussen beide tabletten te zitten.
Op de dag van het onderzoek neemt u 2 uur vóór het onderzoek de laatste tablet Zantac in.
Kinderen t/m 15 jaar hoeven geen tabletten Zantac in te nemen; zij krijgen Zantac per injectie toegediend
voor het onderzoek.
Voor dit onderzoek dient u nuchter te zijn. Het is belangrijk om vanaf 24:00 uur ’s nachts niet meer te eten,
te drinken of te roken.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u (misschien) zwanger dan is het van belang dat u vóór het onderzoek telefonisch contact opneemt met de
afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Indien u borstvoeding geeft, dient u gedurende 12 uur de borstvoeding te staken. De afgekolfde melk mag na 3
dagen alsnog gegeven worden.

Verloop van het onderzoek
U wordt verzocht vlak vóór het onderzoek naar het toilet te gaan en de blaas goed leeg te plassen.
U ligt tijdens het maken van de foto’s op uw rug op een onderzoeksbed met een camera boven
en onder u. Het is van belang dat u stil blijft liggen gedurende het onderzoek.

U krijgt een injectie met de licht radioactieve vloeistof in een bloedvat. U merkt verder niets van de toediening
van deze vloeistof.
Gedurende 30 minuten worden er foto’s gemaakt van uw buik. Na 30 minuten is het de bedoeling dat u de blaas
nogmaals leeg plast op het toilet, waarna er nog een foto gedurende 5 minuten wordt gemaakt. Het gehele
onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

De uitslag
U krijgt de uitslag van de behandelend specialist. De specialist bespreekt met u het vervolg van de behandeling.

Reisverklaring
De straling, die u uitzendt blijft gedurende een aantal dagen meetbaar, ook op afstand. Op vliegvelden staan
mogelijk poortjes om straling te meten.
Als u binnen 2 dagen ná het onderzoek van plan bent te gaan reizen, adviseren wij u een reisverklaring aan ons te
vragen. De reisverklaring vermeldt onder meer dat u onderzocht bent met Tc-99m en het stralingsniveau in uw
omgeving ten tijde van de reis. U vermijdt met de verklaring eventueel een langdurig oponthoud.

Contact
Heeft u nog vragen over het onderzoek of de voorbereiding, neem dan contact op met de afdeling Nucleaire
Geneeskunde, via de telefooncentrale van het ziekenhuis (telefoonnummer 033 - 850 60 70).

Tenslotte
De radioactieve vloeistof wordt voor uw komst klaargemaakt, daarom is het belangrijk dat u op tijd
aanwezig bent.
Wanneer u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk, contact op met
de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

