Videocapsule
Endoscopie

Uw behandelend arts heeft u verteld dat hij of zij het onderzoek
‘videocapsule endoscopie’ bij u wil doen. Deze folder geeft u
meer informatie over dit onderzoek. Deze beschrijving komt
natuurlijk niet in de plaats van een gesprek met uw arts. De arts
zal steeds bereid zijn om u persoonlijk een en ander uit te leggen
en op uw vragen in te gaan.

Doel van het onderzoek
Bij een endoscopie met de videocapsule maakt een heel klein cameraatje
afbeeldingen van het maagdarmkanaal. Deze camera zit in een capsule
die u kunt inslikken. De capsule is zo groot als een grote vitaminepil. Het
cameraatje kan afwijkingen in het slijmvlies van met name de dunne darm
in beeld brengen.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek moet de darm goed schoon zijn. Daarom moet uw darm
gelaxeerd worden. U heeft hiervoor een recept gekregen voor Picoprep®
en bisacodyl® (à 5 mg). Daarnaast volgt u een dieet, waarbij alleen heldere
vloeistoffen zijn toegestaan. De voorbereiding kan thuis plaatsvinden.
Hieronder wordt de voorbereiding uitgelegd.
Let op:
• Als de voorbereiding voor het onderzoek niet goed verloopt, kan dit de
volgende gevolgen hebben voor het onderzoek:
- Het onderzoek kan niet doorgaan.
- Het onderzoek moet opnieuw gedaan worden.
- Afwijkingen in de darm kunnen niet worden gezien omdat de darm
niet goed schoon is.
• Als u dialysepatiënt bent, problemen heeft met uw nieren of ernstig
hartfalen heeft, neemt u dan voor het onderzoek contact op met uw arts.
Het kan nodig zijn om een ander laxeermiddel te gebruiken.
• Als u diabetespatiënt bent kan het noodzakelijk zijn om tijdens de
voorbereiding de medicatie aan te passen. Overlegt u dit met uw eigen
arts of met de diabetesverpleegkundige.

• Bij zwangerschap neemt u contact op met uw arts, het onderzoek kan
dan niet doorgaan.

Eén week voor het onderzoek
• Gebruikt u ijzer-of staaltabletten (bijvoorbeeld Ferro- gradumet® of
Ferrofumaraat®), dan stopt u daar een week voor het onderzoek mee.
Door ijzertabletten kleurt de darmwand zwart en is uw darmwand minder
goed te beoordelen. Na het onderzoek kunt u weer met de ijzertabletten
starten.
• Als u medicijnen gebruikt die de darmwerking vertragen, zoals codeïne
of loperamide (bijvoorbeeld Imodium® of Diacure®) dan stopt u daar ook
een week voor het onderzoek mee. Ook deze medicijnen kunt u na het
onderzoek weer starten.

Bereiding Picoprep®
Iedere verpakking Picoprep® bevat twee zakjes. U dient in totaal 2 zakjes
Picoprep® op te lossen in koud water en afzonderlijk van elkaar met een
tussenpoos van een aantal uren in te nemen.
• Vul een glas met 150 ml koud water.
• Leeg de inhoud van 1 zakje in het glas.
• Roer 2 à 3 minuten totdat de oplossing niet meer bruist en geheel is
opgelost en drink daarna het glas in een keer leeg.

Twee dagen voor het onderzoek
Om de darm optimaal voor te bereiden is het belangrijk om vanaf twee
dagen voorafgaande aan uw onderzoek een aangepast dieet te volgen.
Dit houdt in dat u zoveel mogelijk licht verteerbaar voedsel eet, bestaande
uit onder andere witte rijst, aardappelen, deegwaren en brood (geen
volkoren).
Het is niet toegestaan om brood met pitjes/zaden (o.a. volkorenbrood) te
eten. Hetzelfde geldt voor fruit met pitjes o.a. kiwi’s, druiven, aardbeien etc.

De dag vóór het onderzoek
• Om 14.00 uur mag u een laatste lichte maaltijd nuttigen zoals
bijvoorbeeld een kopje soep met een wit broodje (geen salade/
volkorenproducten). Na deze lichte maaltijd mag u niets meer eten. U
mag wel heldere vloeistoffen drinken. Dit is een helder vloeibaar dieet.
• Na deze laatste lichte maaltijd neemt u twee tabletten bisacodyl® (à 5
mg).
• Om 18.00 uur start u met het eerste glas picoprep®, zoals beschreven
onder het kopje ‘bereiding picoprep®’. Drink na dit glas 2 liter heldere
vloeistof, zie hiervoor kopje ‘toegestane vloeistoffen’. Vuistregel is 6 a 8
mokken van een inhoud van ongeveer 250ml.

Snelheid van werking
Diarree ontstaat over het algemeen minimaal 2 tot 3,5 uur na inname van
het eerste zakje. Dit kan uiteraard per persoon verschillen.

Toegestane vloeistoffen
Bij een helder vloeibaar dieet zijn de volgende dranken toegestaan:
• Heldere appelsap, limonadesiroop(geen rode).
• Heldere thee (zonder melk en suiker, als zoetstof mag u Candarel en
Natrena of Istaslim gebruiken).
• Heldere, gezeefde drinkbouillon.
• Ook mag u gelatinepudding of heldere sportdrank gebruiken.
• Bronwater zonder koolzuur.
• En drink veel water.

Niet toegestaan
Drink geen koffie, rode vruchtensappen, troebele vruchtensappen en geen
melk(producten)!!

Dag van het onderzoek
Om 5.30 uur neemt u het tweede glas picoprep® zoals eerder beschreven.
Drink na dit glas opnieuw 2 liter heldere vloeistof.

Roken is de hele dag niet toegestaan. Uw medicijnen mag u wèl innemen
met een slokje water. Vanaf twee uur vóór het onderzoek mag u niets meer
innemen.
We verzoeken u verder om op de dag van het onderzoek geen bodylotion of
vettige huidverzorgingsproducten op buik en borst te gebruiken. Dit om te
voorkomen dat de te gebruiken plakkers tijdens het onderzoek loslaten.
We raden u aan om ruimvallende, tweedelige kleding te dragen
(bijvoorbeeld shirt-broek of shirt-rok).

Wat neemt u mee
Wanneer u nog niet geregistreerd staat in ons ziekenhuis, kunt u dit laten
doen bij de inschrijfbalie op de begane grond bij de hoofdingang HMC
Westeinde, route groen.
• Uw afsprakenbriefje
• Uw zorgverzekeringspas
• Uw identificatiebewijs
• Eventueel een aanvraag van de verwijzend specialist.
• Eventueel wat om te doen op de afdeling (zoals iets om te lezen of
handwerken).
Alleen wanneer u niet door een arts van HMC bent doorgestuurd geldt:
• Een actuele medicatielijst
Wij raden u dringend aan om waardevolle bezittingen en geld thuis te laten.

Het onderzoek
Meldt u zich op de afgesproken dag en tijd op de afdeling Endoscopie,
HMC Westeinde, route rood, 2e etage.
Meldt u vooraf aan de verpleegkundige of u binnen 6 weken voor
het onderzoek NSAID’s heeft gebruikt zoals Ibuprofen®, diclofenac®,
meloxicam®, naproxen®, etofenamaat® of acetylsalicylzuur®.

De verpleegkundige bevestigt negen plakkers op de huid van uw borst en
buik. Vervolgens worden hieraan draden bevestigd die weer verbonden
worden met een kastje, dat u in een draagtasje over de kleding heen
draagt. Dit kastje is de datarecorder, waarop alle afbeeldingen opgeslagen
worden. De datarecorder heeft het formaat van een grote mobiele telefoon.
De plakkers zijn ‘antennes’ die de uitgezonden signalen van de
videocapsule opvangen en opslaan in de datarecorder.
Vervolgens krijgt u de videocapsule (ofwel de camerapil) van de
verpleegkundige en slikt deze door met twee glazen water.

Tijdens het onderzoek
Het onderzoek duurt tenminste twaalf uur. Gedurende deze tijd maakt
de videocapsule iedere seconde 3 afbeeldingen van het slijmvlies van het
maag-darmkanaal. Deze opnames worden verzonden naar de datarecorder.
Tijdens het onderzoek verblijft u een paar uur in het ziekenhuis, op of rond
de endoscopie afdeling. U mag naar huis als de videocapsule zich in de
dunne darm bevindt, dit is meestal na 1,5 a 2 uur.
• Een half uur na de start van het onderzoek controleert de
verpleegkundige, met behulp van een computer, of de videocapsule
zich in de dunne darm bevindt. Is dit niet het geval, dan wordt dit na
een half uur weer gecontroleerd. En eventueel na een half uur nogmaals.
Een enkele keer wil de pil de maag niet passeren. In dat geval wordt de
capsule met een gastroscoop (een flexibele slang met een doorsnee van
één centimeter) via de mond in de dunne darm gebracht.
• Het is gedurende het gehele onderzoek van belang dat u ieder uur een
glas water drinkt, dit i.v.m. de geleiding van de opnames.
• 2 uur na de start van het onderzoek mag u ook thee (zonder melk)
drinken. Voor u is dit om ...... uur.
• 5 uur na de start van het onderzoek mag u een lichte lunch gebruiken,
zoals een kop bouillon met een cracker of een beschuitje. Voor u is dit om
...... uur.

• 7 uur na de start van het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken.
Voor u is dit om ...... uur.
• 12 uur na de start van het onderzoek mag u de apparatuur afkoppelen.
Voor u is dit om ..... uur.

Instructie voor afkoppelen en retourneren
datarecorder
Zet de datarecorder niet uit. Maak voorzichtig de bedrading los van de
plakkers. De bedrading moet verbonden blijven met de datarecorder. De
plakkers kunt u weggooien.
Doe alle onderdelen (behalve de plakkers) in de koffer die u heeft
meegekregen. Let er hierbij op dat de bedrading niet knikt of tussen de
deksel komt. Het draagtasje en de draagband kunt u ook in de koffer
opbergen.
De koffer moet u de volgende ochtend tussen 9 uur en 10 uur
terugbrengen bij de afdeling Endoscopie, HMC Westeinde, route rood, 2e
etage.
Houdt u er dus rekening mee dat u de volgende dag nogmaals naar het
ziekenhuis moet. Eventueel kan de apparatuur ook door iemand anders
ingeleverd worden. Krijgt u de datarecorder op een vrijdag mee, dan levert
u deze de eerstvolgende maandagochtend in.

Adviezen voor een succesvol onderzoek
• U mag gedurende het onderzoek (dus minimaal 12 uur) op geen enkel
moment de apparatuur loskoppelen. Omdat de datarecorder een kostbare
computer is moet u deze voorzichtig behandelen en schokken en stoten
vermijden.
• Doe geen oefeningen en til geen zware dingen. Door transpiratie kunnen
de plakkers loslaten. Normale dagelijkse activiteiten, behoudens zware
inspanningen, zijn geoorloofd. (dagelijkse activiteiten als wandelen, zitten
en autorijden).
• Blijf vooral niet de hele dag stil zitten of liggen maar wissel de activiteiten
af, dit stimuleert de darmperistaltiek.

• Vermijd MRI onderzoekskamers in het ziekenhuis en radiozendmasten.
Gebruik geen elektrische deken. Gebruik van computers, radio’s, stereo
installaties en mobiele telefoons is toegestaan. Wifi apparatuur is geen
probleem.
• Blijf uit de buurt van andere patiënten die de videocapsule procedure
ondergaan en vermijd direct fysiek contact.

Na afloop van het onderzoek
De videocapsule verlaat uw lichaam met de ontlasting, gemiddeld na een
dag of drie. De capsule is niet her te gebruiken en mag dus gewoon worden
doorgespoeld. Als de videocapsule langdurig in het lichaam blijft, heeft
dat meestal geen nadelige gevolgen. Maar als u niet heeft gemerkt dat de
videocapsule uw lichaam heeft verlaten én u krijgt na beëindiging van het
onderzoek last van misselijkheid, buikpijn of braken, neemt u dan contact
op met de afdeling endoscopie. Dit laatste geldt ook als de capsule na 3
weken nog niet het lichaam heeft verlaten.
Mocht u een MRI onderzoek nodig hebben en u weet niet of de
videocapsule nog in uw lichaam zit, meld dit dan aan uw arts. Met een
röntgenfoto is dan te zien of de capsule zich eventueel nog in het lichaam
bevindt.
Tip: U kunt de capsule gemakkelijk terug vinden door een (oud) vergiet in
de toilet te gebruiken voor de ontlasting.

Complicaties
• In zeldzame gevallen kan de capsule vastlopen. Deze wordt dan
endoscopisch (met een flexibele slang) of operatief verwijderd.
• Wanneer u tijdens het onderzoek ernstige buikpijn, pijn op de borst of
koorts krijgt. Of wanneer u moet overgeven dient u contact op te nemen
met de arts of verpleegkundige van de endoscopie afdeling.

Uitslag
De MDL-arts bekijkt en beoordeelt na het onderzoek de opgeslagen
beelden op de datarecorder en uw arts bespreekt met u de resultaten van
het onderzoek en de eventuele behandeling.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder vragen over het onderzoek, stelt u
die dan gerust aan de endoscopie verpleegkundige die bij het onderzoek
aanwezig is.
U kunt ook bellen met de afdeling Endoscopie: Locatie HMC Westeinde via
telefoonnummer: 088 979 28 70
De afdeling is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.
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