Videocapsule endoscopie
Maag-Darm-Levercentrum

Beter voor elkaar
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Inleiding
Door middel van deze folder wil het Ikazia Ziekenhuis u informeren over de
videocapsule endoscopie die voor u is afgesproken. In de folder wordt
omschreven wat een videocapsule endoscopie is en hoe de voorbereiding,
de uitvoering en de nazorg van het onderzoek verlopen. Wij adviseren u om
deze informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is een videocapsule endoscopie (VCE)?
VCE is een onderzoek waarbij met behulp van een capsule die een
minuscule camera bevat, afbeeldingen van het maagdarmkanaal worden
gemaakt. Daardoor kunnen afwijkingen in het slijmvlies van met name de
dunne darm worden opgespoord.
De capsule heeft de grootte van een vitaminepil of antibioticacapsule.
Het is voor dit onderzoek noodzakelijk dat de darm goed schoon is. Daarom
moet een vloeibaar dieet worden gevolgd. Deze voorbereiding kan thuis
plaatsvinden. U krijgt informatie hierover mee naar huis.

Voorbereiding
Een week vóór het onderzoek                                                                     
Een week voor het onderzoek plaats vindt dient het gebruik van
ijzermedicatie (Ferro-Gradumet® of Ferrofumeraat) te worden gestaakt.
IJzertabletten kleuren de darminhoud zwart en kunnen daarom het
onderzoek bemoeilijken. Na het onderzoek kunt u de ijzermedicatie als
voorheen voortzetten. Geneesmiddelen die de darmwerking vertragen,
zoals codeïne en loperamide (Immodium®, Diacure®) dienen te worden
gestaakt.
Voor een dergelijk onderzoek is het van belang dat de darmen goed schoon
zijn. Resten darminhoud kunnen een goed zicht op de darmwand
onmogelijk maken. De instructie voor de voorbereiding van het onderzoek
is bijgevoegd, evenals het recept wat u kunt ophalen bij de apotheek
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Diabetes mellitus / suikerziekte
Als u diabetes mellitus (suikerziekte) heeft en hiervoor medicijnen gebruikt
(tabletten of insuline), kunt u de folder ‘insulinemedicatie aanpassen tijdens
laxeervoorbereiding’ opvragen met richtlijnen hierover. Deze folder kunt u
verkrijgen via de diabetesverpleegkundige, het MDL-centrum of via de
secretaresse van uw behandelend arts. Het is belangrijk dat u uw
insulinepen, insuline en glucosemeter meeneemt.

Pacemaker of ICD
Indien u een ICD kastje of een pacemaker heeft kan dit onderzoek niet
plaatsvinden. Voor vragen hierover kunt u bellen met het MDL-centrum.

Overige voorbereiding
Draag gemakkelijk zittende kleding, zoals een joggingspak of een
loszittende broek of rok. Als bovenkleding kunt u een strak zittend T-shirt
van dunne stof dragen.
Het onderzoek
Als u aankomt, meldt u zich aan bij de aanmeldzuil via routenummer 19..
Hierna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.
U wordt uit de wachtruimte opgehaald en naar de voorbereidingsruimte
gebracht. Een medewerker van de functieafdeling bevestigt een sensor
door middel van een riem om uw middel. Deze sensor zendt signalen van
de capsule naar de datarecorder. Ook krijgt u een schoudertas om. Hierin
wordt de datarecorder gedragen. Vervolgens kunt u de capsule met een
beetje water innemen. Als het innemen goed is verlopen, kunt u direct naar
huis. Om 12:30 uur mag u weer eten en drinken. De volgende ochtend
meld u zich weer bij het MDL-centrum om de apparatuur in te leveren.
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Leefregels voor thuis
U heeft een belangrijke rol in de passage, namelijk door zoveel mogelijk te
lopen tijdens het onderzoek. Dit bevordert de darmpassage. Gedurende
deze tijd maakt de videocapsule opnames van het slijmvlies van het
maagdarmkanaal.
De opnames worden verzonden naar de datarecorder in de schoudertas.
Deze mag niet in contact komen met water. Douchen is daardoor niet
mogelijk.
U mag gedurende de afgesproken tijd op geen enkel moment de apparatuur
loskoppelen of de gordel of schoudertas afdoen. Aangezien de datarecorder
een kostbare computer is, dient u deze voorzichtig te behandelen en
schokken en stoten te vermijden. Zolang de videocapsule zich in uw
lichaam bevindt, mag u niet in de buurt komen van sterke
elektromagnetische velden, zoals een MRI-apparaat. Tijdens het onderzoek
is het niet toegestaan te roken. Roken versterkt namelijk de beweeglijkheid
van de darm, waardoor onvoldoende beelden gemaakt kunnen worden.
Vermijd bukken en vooroverbuigen.
Na het onderzoek
De volgende ochtend gaat u naar het MDL-centrum. Hier verwijdert de
endoscopieassistente alle apparatuur. De videocapsule dient het lichaam
via de ontlasting te verlaten. Indien u de uitscheiding van de videocapsule
na enkele dagen niet heeft waargenomen of u krijgt last van misselijkheid,
buikpijn of braken, dient u contact op te nemen met de endoscopieafdeling.
Het ondergaan van een MRI-onderzoek terwijl de capsule zich nog in het
lichaam bevindt, kan ernstige gevolgen hebben. Indien u een MRIonderzoek moet ondergaan en u heeft de uitscheiding van de capsule niet
waargenomen, dient u ook contact op te nemen met de endoscopieafdeling.
De uitslag
Als u voor een videocapsule onderzoek komt, is het belangrijk dat er een
controle afspraak gepland staat. Tijdens deze afspraak bespreekt de arts
zijn bevindingen met u.
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Telefoonnummers
De volgende telefoonnummers zijn voor u van belang als u de arts of
endoscopieafdeling wilt bereiken.
Van maandag tot met vrijdag van 8.00 – 16.00 uur kunt u het MDLcentrum bellen:
T 010 297 53 74
Buiten kantooruren:
T 010 297 50 00
Vraagt u dan naar de dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde.
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
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