Buikoverzichtsfoto met SITZMARKS voor
volwassenen
Deze folder is bedoeld voor volwassen patiënten, die een röntgenonderzoek van de
buik krijgen met behulp van SITZMARKS. Bij dit onderzoek worden door middel van
röntgenstralen en SITZMARKS (vormpjes in een capsule die zichtbaar zijn op een
röntgenopname) afbeeldingen gemaakt van de buik. Het onderzoek wordt verricht om
het verloop van de stoelgang te beoordelen, vaak naar aanleiding van klachten van de
stoelgang.

Melden
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie.
Zorgt u dat u het aanvraagformulier van het onderzoek meeneemt indien deze nog niet
in ons bezit is. Na aanmelding zal de administratief medewerker u verwijzen naar de
juiste wachtlocatie. Bent u (mogelijk) zwanger? Wilt u dit melden aan de administratief
medewerker van de radiologie als u de afspraak maakt.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek ontvangt u twee capsule, waarin zich per capsule 10 vormpjes
bevinden. Met behulp van twee glazen water neemt u de twee capsule, met hierin de
SITZMARKS, in. Deze vormpjes komen in uw darmen terecht en worden na verloop van
enige dagen via de natuurlijke weg, de ontlasting, weer uitgescheiden. Om informatie te
krijgen over de stoelgang worden gedurende vijf dagen twee buikoverzichtsfoto's
gemaakt, waarop deze vormpjes zichtbaar zijn. Door middel van het aantal vormpjes te
tellen op de röntgenfoto krijgen wij informatie over de stoelgang.
HET IS NIET TOEGESTAAN OM TIJDENS DIT ONDERZOEK, GEDURENDE VIJF DAGEN,
GEREKEND VANAF DAG O, EEN LAXEERMIDDEL TE GEBRUIKEN, DIT IS OM EEN JUISTE
DIAGNOSE TE KUNNEN STELLEN.
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U kunt het beste met het innemen van de twee capsules beginnen, op vrijdag, zaterdag of zondag.
De dag van inname noemen wij dag 0. Op de derde dag (dit kan zijn: maandag, dinsdag of woensdag) en
eventueel op de vijfde dag (dit kan zijn woensdag, donderdag of vrijdag) worden de röntgenopnamen van
uw buik gemaakt.
Voor dit onderzoek moet u de volgende voorbereiding volgen:
 Dag 0 (dag van inname, vrijdag, zaterdag of zondag):
o neemt u 's ochtends om ± 9.00 u. met behulp van twee glazen water de SITZMARKS (de 2
capsules) in.


Dag 3 (maandag, dinsdag of woensdag):
o



meldt u zich om ± 9.00 u. op de afdeling radiologie voor een buikoverzichtsfoto.

Dag 5 (woensdag, donderdag of vrijdag):
o

meldt u zich om ± 9.00 u. eventueel weer op de afdeling radiologie voor een buikoverzichtsfoto.
Dit is afhankelijk van het aantal gevonden ringetjes bij de eerste opname.

NB: U mag alles eten en drinken zoals u normaal gewend bent.
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Het onderzoek
Voor de buikoverzichtsfoto komt u met ontblote buik op de onderzoekstafel te liggen. Gevraagd wordt u adem in
te houden waarna de opname gemaakt wordt.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek, buikoverzichtsfoto, duurt ± 10 minuten.

Informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact op nemen met één van de medewerkers
van radiologie via het centrale nummer van het Meander Medisch Centrum: 033-8505050.
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