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Bepaling Colonpassagetijd (Dikke darmpassagetijd)

Belangrijk!!!!!
Het is ongewenst dat het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Bij patiënten die 
in onzekerheid verkeren over het feit of zij zwanger zijn, dient dit röntgenonderzoek te worden 
uitgevoerd in de eerste week na het begin van de menstruatie.

Inleiding
Uw arts heeft voor u een röntgenonderzoek aangevraagd om de activiteit van uw dikke darm (colon) 
te bepalen. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van capsules gevuld met markers. Deze 
capsules zijn 100% vegan.

Doel van het onderzoek
Deze markers kunnen we op een röntgenfoto zien. De markers worden niet verteerd en kunnen 
geen kwaad, ook niet als zij langer in de darm blijven.

Voorbereiding
 U krijgt 6 capsules mee met in elke capsule 10 markers. Het is de bedoeling dat u 

gedurende 6 dagen elke ochtend om 9.00 uur 1 capsule inneemt tijdens het ontbijt.
Let op: het is belangrijk dat u de capsules in de juiste volgorde inneemt. Begin bij nummer 
1 en eindig met nummer 6 (zie achterzijde strip).

 Op de 7e dag komt u voor een foto.
 Als u op dinsdag begint, komt u op maandag voor de foto.
 Als u op woensdag begint, komt u op dinsdag voor de foto.
 Als u op donderdag begint, komt u op woensdag voor de foto.
 Als u op vrijdag begint, komt u op donderdag voor de foto.
 Als u op zaterdag begint, komt u op vrijdag voor de foto.
 Let op: niet op zondag of maandag beginnen. De 7e dag valt dan in het weekend. Er kan 

dan geen foto gemaakt worden.
 In de week dat u de capsules inneemt mag u geen laxeermiddelen en/of een klysma 

gebruiken, tenzij dit door uw arts anders met u is afgesproken. Dan volgt u de instructies 
van uw arts. 

 Verder eet, drinkt en doet u uw normale activiteiten.

Afspraken

Op dag 1 om 9.00 uur, start u met het innemen van de capsules zoals in het bovenstaande 
schema is beschreven.
Op dag 7 om 9.00 uur verwachten wij u op de afdeling radiologie (Route 8) voor een 
buikoverzichtsopname. Deze dag is afhankelijk van de start van inname. U krijgt hier een afspraak 
voor mee.
Het is belangrijk dat u de markers op het afgesproken tijdstip inneemt, zodat het onderzoek op 
juiste wijze geïnterpreteerd kan worden.
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Uitslag
Bij een vervolgafspraak met uw verwijzend arts/specialist, worden de resultaten van het 
onderzoek met u besproken.

Wilt u ons tijdig laten als u verhinderd bent.
Mocht u uw afspraak willen veranderen of afzeggen, dan dient u zo spoedig mogelijk dit door te 
geven, maar in elk geval 24 uur van tevoren. Er kan iemand anders in uw plaats worden geholpen.

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur via 
telefoonnummer: (079) 346 25 20. 


