Meckels divertikelscan

U bent verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut
Verbeeten voor een onderzoek van de maag. Dit onderzoek heet: “Meckels
divertikelscan”. Deze folder geeft uitleg over dit onderzoek.

Waarom dit onderzoek?
Dit onderzoek maakt maagslijmvlies buiten de maag zichtbaar.

Wat moet u doen voor het onderzoek?

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn.
Vanaf middernacht mag u niet meer eten of drinken.

Gebruikt u medicijnen?
Overleg vooraf met uw arts of u moet stoppen met deze medicijnen.

3 dagen voorafgaand aan dit onderzoek mag u de volgende
onderzoeken niet ondergaan:

Röntgenonderzoek met contrastmiddel.

Gastroscopie.

Colonscopie.

Spreek op de dag van dit onderzoek geen ander onderzoek, behandeling
of bloedafname af.

Laat metalen voorwerpen en sieraden thuis.

Waar moet u zich melden?
Meld u bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten. Volg bij
de hoofdingang de borden afdeling 9.

Hoe gaat het onderzoek?

U ligt op een onderzoekstafel.

Een camera hangt boven uw buik.

U krijgt in de arm een injectie met een radioactieve stof.
Na de injectie worden gedurende ongeveer 60 minuten foto’s van uw
buik gemaakt.

De nucleair geneeskundige beoordeelt de foto’s en bepaalt of hierna nog
extra foto’s nodig zijn.

Zijn er bijwerkingen?
Er zijn geen bijwerkingen bekend.
Is de radioactiviteit gevaarlijk?
U krijgt tijdens dit onderzoek een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend.
Deze hoeveelheid is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving.
Gaat u binnenkort met het vliegtuig op reis? Bespreek dit met de medewerker
van de balie Nucleaire Geneeskunde.
Wanneer het nodig is zorgen wij voor een ‘Vliegbrief’. Deze brief geeft uitleg en
is een bewijs dat radioactiviteit bij u is toegediend.
Wanneer krijgt u de uitslag?
U krijgt de uitslag van uw behandelend arts die het onderzoek heeft
aangevraagd.
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?
Bel ons als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Telefoonnummer 013 – 594 77 16.
Bent u verhinderd?
Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u niet op uw afspraak kunt
komen. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak.
Hebt u vragen?
Stel al uw vragen aan de arts of medewerker die bij het onderzoek aanwezig is.
U kunt ook bellen of mailen.
Telefoonnummer:
013 – 594 77 16
Email:
nucleaire@bvi.nl
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