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U bent naar de afdeling Nucleaire geneeskunde van Zuyderland Medisch Centrum 

verwezen om een maagontledigingsonderzoek te ondergaan.  

Met deze folder informeren wij u over het onderzoek en de gang van zaken. 

Het scintigram 

Het maken van een 'scintigram', vroeger 'isotopenscan' genoemd, is een onderzoek 

waarbij met behulp van een kleine hoeveelheid radioactiviteit foto's gemaakt kunnen 

worden. Aan de hand van deze foto´s krijgt uw arts een beter beeld van het 

functioneren van (een deel van) uw lichaam. 

 

Voor het maken van het scintigram wordt de radioactieve stof bij de meeste 

onderzoeken ingespoten in een ader in de arm. Echter bij het maken van een 

maagontledigingsonderzoek wordt de radioactieve vloeistof toegediend door het 

eten van een maaltijd waarin deze stof verwerkt zit. U bent dus degene die “straalt”, 

dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een röntgenonderzoek of CT-scan, waarbij de 

straling van buitenaf komt. 

 

De straling die uw lichaam uitzendt, worden 'gammastralen' genoemd. Deze stralen 

kunnen vervolgens worden geregistreerd met behulp van een zogenaamde 

'gammacamera'. Deze camera wordt dicht bij uw lichaam geplaatst en absorbeert de 

stralen.  

Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de opnamen goed stil blijft zitten.  

Met behulp van een computer, waarmee de gammacamera verbonden is, worden de 

opgenomen gegevens verwerkt tot een foto (= scintigram). Bij de meeste 

onderzoeken mag u uw kleren aanhouden. Sieraden van metaal of kleding waarin 

metaal is verwerkt moet u afdoen/uittrekken.  

Na afloop van het onderzoek kunt u gewoon naar huis of de verpleegafdeling gaan. 

Kan radioactieve straling kwaad? 

De toegediende radioactieve stof is niet gevaarlijk. De hoeveelheid straling is zeer 

gering en komt overeen met die van een röntgenonderzoek. De stoffen die 

ingespoten worden geven geen bijwerkingen of reacties. 

De straling die door uw lichaam wordt uitgezonden is zo klein dat deze geen risico's 

heeft voor de mensen in uw omgeving. De toegediende stof vervalt vanzelf in uw 

lichaam en zendt dan dus geen radioactieve straling meer uit. Een gedeelte scheidt u 

ook uit via de ontlasting. 

Na 24 à 36 uur hebben de meeste radioactieve stoffen het lichaam verlaten. 

Doel van het onderzoek 

Het maagontledingsonderzoek geeft informatie over de werking en ontlediging van 

de maag naar de darmen. Het is bedoeld om eventuele afwijkingen in die werking op 
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te sporen. Afhankelijk van de reden voor het onderzoek krijgt u vast of vloeibaar 

voedsel toegediend. 

Voorbereiding 

Voor dit onderzoek is het nodig dat u 8 uur van te voren nuchter blijft. Medicatie die 

de maag beïnvloedt (zoals: metoclopramide, domperidon, cimetide, 

parasympatholytica, sympathomimetica) dienen drie dagen voor het onderzoek 

gestaakt te worden, tenzij de aanvragende specialist dit anders beslist. Bent u 

diabetes patiënt? Geef dit dan van te voren door aan de afdeling. U moet in dit geval 

vlak voor het onderzoek uw gebruikelijke dosis insuline spuiten. Het is dus de 

bedoeling dat u deze spullen meeneemt en de insuline direct voor het eten toedient. 

Bovendien wordt, als u diabetespatiënt bent, voor en na het onderzoek uw 

bloedsuiker bepaald. 

Het onderzoek 

Afhankelijk of u voor een onderzoek met vast of vloeibaar voedsel komt, moet u een 

proefmaaltijd eten. Deze maaltijd wordt gemerkt met een licht radioactieve stof dat 

tijdens het onderzoek gevolgd kan worden met behulp van een gammacamera. Deze 

maaltijd bestaat in het geval van vast voedsel uit een pannenkoek en in het geval van 

vloeibaar voedsel uit pap. Bij het eten van de proefmaaltijd zit u met de buik voor de 

camera. Deze camera maakt 1,5 uur lang elke minuut een plaatje van de maag. Om 

de beste foto’s te maken is het belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s zo stil 

mogelijk blijft zitten. De onderzoeksduur is in totaal 1,5 uur. Het is helaas niet 

mogelijk voor u om tijdens het onderzoek te lezen. Gebruik van een MP3 speler mag 

wel. 

Na het onderzoek 

Na het onderzoek kunt u de afdeling verlaten en uw dagelijkse bezigheden hervatten. 

Van de toegediende radioactieve stof merkt u helemaal niets.  

De uitslag 

Het resultaat van het onderzoek verneemt u bij uw volgende bezoek aan uw 

behandelend specialist. 

Belangrijk 

• Als u zwanger bent, het vermoeden hebt dit te zijn of borstvoeding geeft, wordt u 

dringend verzocht dit te melden vóórdat het onderzoek plaatsvindt. Meestal 

wordt het onderzoek dan uitgesteld. 

• Indien u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de 

afdeling Nucleaire geneeskunde. 
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Geef uw mening! 

Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op 

www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. 

Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren. 
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