Maagontledigingsscintigrafie
Datum onderzoek:
Tijdstip onderzoek:

___________________________________________
___________________________________________

Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde – Oranjerie 12
Locatie Amersfoort

Uw behandelend specialist heeft voor u een maagontledigingsscintigrafie aangevraagd.

Goede voorbereiding is noodzakelijk.
Het is belangrijk dat u deze folder zorgvuldig leest.
 24 uur voor aanvang van het onderzoek mag u niet roken, alcohol of cafeïne
nuttigen.
 Op dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur
‘s nachts niet meer mag eten en drinken. Wat u wel mag, is een klein beetje water
drinken.
 Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die

de werking van de maag en/of darm beïnvloeden.

Doel maagontledigingsscintigrafie
Bij een maagontledigingsscintigrafie wordt gekeken, hoe snel een maaltijd door de
maag naar de darmen getransporteerd wordt.
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Voor het onderzoek krijgt u een pannenkoek of pap te eten. Aan de pannenkoek of pap is een kleine hoeveelheid
licht radioactieve stof toegevoegd. Hierdoor kan het voedsel op zijn weg door uw maag en darmen “gevolgd”
worden.
De dosering is zeer gering en heeft geen schadelijke gevolgen voor u of uw omgeving.

Mee te nemen naar het ziekenhuis




Verzekeringsbewijs
Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
Medicatielijst

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.
Indien u borstvoeding geeft, dient u gedurende 4 uur de borstvoeding te staken. De afgekolfde melk mag na 3
dagen alsnog gegeven worden.

Voorbereiding van het onderzoek


Drie dagen vóór het onderzoek moet u tijdelijk stoppen met medicijnen die de werking van de maag en/of
darm beïnvloeden, tenzij uw behandelend arts anders voorschrijft.
Uw specialist vult in de tabel in om welke medicijnen het gaat.

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

Naam medicijn





Aantal dagen dat het medicijn
gestaakt dient te worden

Andere medicijnen kunt u gewoon innemen.
24 uur voor aanvang van het onderzoek mag u niet roken, alcohol of cafeïne nuttigen.
Op dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur
‘s nachts niet meer mag eten en drinken. Wat u wel mag, is een klein beetje water drinken.

Als u suikerziekte heeft en hiervoor insuline of tabletten gebruikt, wordt het onderzoek zo vroeg mogelijk op de
ochtend gepland.
 U mag vanaf 24.00 uur ‘s nachts niet meer mag eten, drinken en roken.
 U injecteert de insuline of neemt uw tabletten in op de afdeling Nucleaire Geneeskunde waarna u de
pannenkoek of pap te eten krijgt.


Voor het onderzoek wordt u gevraagd om eventuele kledingstukken waar metaal inzit, uit te doen.

Verloop van het onderzoek
Tijdens het maken van de foto’s zit u in een stoel; u wordt met de stoel voor de gammacamera gepositioneerd.

Als u begint met eten wordt er gestart met maken van de foto’s. Gedurende anderhalf uur worden er foto’s
gemaakt van uw buik.
Als de pannenkoek of pap zich binnen anderhalf uur niet van uw maag naar uw darmen verplaatst heeft,
kunnen er later op de dag nog een aantal foto’s worden gemaakt.
Het is van belang dat u zo stil mogelijk blijft zitten gedurende het onderzoek.

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.
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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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