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Videocapsule endoscopie  

(poliklinisch)
  
Binnenkort ondergaat u een onderzoek waarbij het slijmvlies van de dunne darm 
bekeken wordt (videocapsule endoscopie) 
 
De afspraak 
Er is met u een afspraak gemaakt voor een 
videocapsule onderzoek op het MDL centrum. 
De afspraak is gepland op: 
 
Dag…………………………………………………………………… 
 
Datum………………………………………………………………. 
 
Tijd…………………………………………………………………… 
 
 
Melden 
Op de dag van de afspraak wordt u verwacht 
in: 

o Almelo, MDL centrum; routenummer 
1.4 
 

Belangrijk 
Geneesmiddelen die de darmwerking 
vertragen dienen in overleg met de specialist 
gestopt te worden. Indien u medicijnen 
gebruikt dient u met de specialist te 
overleggen of u deze medicijnen de ochtend 
van het onderzoek wel moet innemen. 
Indien u diabeet bent, neem contact op met 
de diabetesverpleegkundige of behandelend 
arts om na te gaan hoe u met de 
diabetesmedicatie moet omgaan bij de 
voorbereiding en tijdens het onderzoek.  
 
Voorbereiding 
Om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren, 
is het noodzakelijk dat de gehele darm is 
gereinigd. Hiervoor krijgt u een recept van de 
verpleegkundige of specialist. Dit recept 
wordt naar de apotheek gefaxt nadat u een 
gesprek heeft gehad met de verpleegkundige. 
Bent u bij de specialist geweest dan wordt het 

recept opgestuurd samen met de afspraak en 
deze folder. U dient dit volgens de 
gebruiksaanwijzing te gebruiken. Welke 
voorbereiding op u van toepassing is kunt u 
lezen in de bijgevoegde folder. Indien de 
darm niet goed gereinigd is, dan wordt het 
onderzoek afgebroken. Het onderzoek wordt 
dan op een later tijdstip herhaald. 
 
 
Voorbereiding algemeen  
 Er mag de dag van het onderzoek geen 

gebruik gemaakt worden van bodylotion.  
 Gebruik op de dag van het onderzoek 

geen lippenstift, dit kan bij het inslikken 
van de capsule de lens bevuilen.  

 Draag gemakkelijke, ruimvallende, 
tweedelige kleding (bijvoorbeeld 
joggingpak).  

 
 
Het onderzoek 
U gaat met de verpleegkundige naar de 
onderzoeksruimte.  
De verpleegkundige van het MDL-centrum 
brengt een buikband aan die de foto’s van de 
capsule opvangen.  
 
Met water neemt u de videocapsule in. Een 
videocapsule is een capsule ter grootte van 
een grote vitaminepil waar een hele kleine 
camera in zit.  
Deze beweegt zich op natuurlijke manier door 
uw spijsverteringssysteem en maakt daarbij 
opnames van de darmen.  
De beelden worden verzonden via de 
buikband naar een soort recorder die u draagt 
in een schoudertasje. De recorder slaat alle 
beelden op. 
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Tijdens het onderzoek 
15 tot 30 minuten na het innemen van de 
videocapsule wordt er gekeken of de capsule 
uw maag heeft verlaten.  
Als dit het geval is mag u naar huis en meldt 
u zich, in overleg met de verpleegkundige, 
later op de dag weer op het MDL-centrum om 
de apparatuur af te koppelen en de recorder 
in te leveren. 
 
Vier uur na inname van de capsule mag u 
licht lunchen (bijv. twee beschuiten of twee  
crackers met jam zonder pitjes, en een kopje 
thee, heldere vloeistof). Gedurende de dag 
van het onderzoek, mag u geen 
zuivelproducten gebruiken.  
 
Naar huis 
Zolang de capsule zich in uw lichaam bevindt, 
mag u niet in de buurt komen van 
elektromagnetische velden, zoals een MRI-
apparaat.  
Computers, mobiele telefoons of laptops 
kunnen een storing geven in de registratie. 
Probeer hiermee rekening te houden op de 
dag van onderzoek.  
 
Wij verzoeken u om niet zelf te rijden. Laat u 
daarom begeleiden door een familielid/kennis. 
 
Controleer elk kwartier of het lichtje boven op 
de recorder twee maal per seconde knippert. 
Indien het lampje binnen zes uur langzamer 
knippert, geef dit (en het tijdstip waarop) dan 
telefonisch aan ons door.  
 
U mag rondlopen, maar vermijd lichamelijke 
inspanning en/of transpireren.  
 
U mag op geen enkel moment tijdens deze 
periode de apparatuur loskoppelen of de 
schoudertas afdoen. Probeer plotselinge 
bewegingen en botsingen met de recorder te 
voorkomen.   
 
 
 

Na afloop van het onderzoek 
De videocapsule verlaat na twee à drie dagen 
uw lichaam met de ontlasting. Het is een 
wegwerp product en u kunt het deponeren bij 
het klein chemisch afval.   
 
Wanneer bellen? 
Complicaties komen bij dit onderzoek heel 
zelden voor. Maar hebt u tijdens het 
onderzoek buikpijn, misselijkheid, braken, 
koorts of bloedverlies? Neemt u dan direct 
contact op met de verpleegkundige van het 
MDL-centrum, telefoonnummer:  
088 708 70 70. 
 
Uitslag 
De MDL-arts zal u na een periode van vier 
weken tijdens het spreekuur op de polikliniek 
toelichten wat het onderzoek aan het licht 
heeft gebracht.  
 
Vragen 
Mocht u nog vragen hebben stel ze dan 
gerust. U kunt bellen naar het MDL-centrum,  
telefoonnummer: 088 708 70 70. 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

