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Darmpassage snelheid
röntgenonderzoek - inname Sitzmark
capsules

U heeft in overleg met uw arts besloten een röntgenonderzoek met
Sitzmark capsules uit te laten voeren. In deze folder geven wij u
informatie over het onderzoek.
Belangrijk
 Weet u dat u overgevoelig bent voor bepaalde genees- of contrastmiddelen, dan
verzoeken wij u dringend dit vóór het onderzoek te melden aan de behandelend arts of
de radiologisch laborant.
 Als u zwanger bent, of denkt te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts
die het onderzoek heeft aangevraagd. Tijdens de zwangerschap maken we liever geen
röntgenfoto's, tenzij het echt noodzakelijk is.

Het onderzoek: darmpassagesnelheid, inname Sitzmark
capsules
Met dit onderzoek bekijken we de snelheid waarmee de darminhoud door uw darmen gaat.
Hiervoor maken we gebruik van een zogenaamde Sitzmark capsule. In een Sitzmark capsule
zitten twaalf ringetjes die goed op een röntgenfoto te zien zijn.
Op uw eerste afspraak dag komt u naar de afdeling Radiologie. U krijgt dan twee Sitzmark
capsules te slikken. Het is verplicht om de capsules onder toezicht in te nemen.
Vijf dagen daarna komt u weer terug voor een foto. Dit duurt ongeveer 10 minuten.
Afhankelijk van de uitslag, verzoeken wij u vijf dagen later nog eens te komen voor eenzelfde
foto.
In de gehele periode kunt u gewoon blijven eten. We raden af om laxeermiddelen te
gebruiken omdat dit de passagesnelheid kan beïnvloeden.

De uitslag
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt binnen vijf dagen de uitslag van het
onderzoek.

Meer informatie online


www.olvg.nl/radiologie
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Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
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