
Nucleaire geNeeskuNde

Ectopisch 
maagslijmvliEsscintigrafiE 
(mEckEl’s divErtikEl)

afspraak
 
Dag en datum:  ................................  dag  ......................................................................
 
Tijd:  .................................................... uur
 
Waar: JBZ, Henri Dunantstraat 1, ‘s-Hertogenbosch
 gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3
 
Let op! Lees deze folder minstens vier dagen voor het onderzoek goed door in 
verband met de voorbereiding!
 
hoe bereidt u zich voor?
Vanaf drie dagen voor het onderzoek mag er geen gastroscopie, colonscopie of 
radiologisch maag-darmonderzoek met contrastmiddel zijn gedaan. Eventueel 
gebruik van medicijnen die de darmbewegingen beïnvloeden moet drie dagen 
tevoren worden gestaakt.
 
Let op! Twijfelt u of u uw medicijnen wel of niet mag innemen? Neemt u dan contact 
op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde of met uw specialist.
 
Op de dag vóór het onderzoek mag u vanaf 23.00 uur niets meer eten of drinken.
 
Wat is een ectopisch maagslijmvliesscintigrafie?
Ectopisch maagslijmvlies is maagslijmvlies dat op een abnormale plaats in het 
maag-darmkanaal zit. Dit is een zeldzaam aangeboren afwijking die klachten kan 
veroorzaken. Ectopisch maagslijmvlies wordt ook wel Meckel’s divertikel genoemd.
 

deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl (lNg-036, uitgave december 2016)



Met een ectopisch maagslijmvliesscintigrafie wordt met behulp van een radioactieve 
stof het maagslijmvlies in de buik in beeld gebracht. U krijgt de radioactieve stof via 
een infuus in een bloedvat in de arm toegediend. De stof heeft geen bijwerkingen. De 
stof heeft geen nadelige gevolgen voor u of uw omgeving.
 
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?
Geef dit dan door aan uw arts. U moet gedurende 12 uur stoppen met de borstvoe-
ding. Uw arts zal dit met u bespreken.
 
Wat neemt u mee?
•	 Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingen-

kaart).
•	 Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas of klop-

pen de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuw) patiëntenpasje maken voordat 
u naar uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het ziekenhuis, behalve in 
Zaltbommel Gamerschestraat.

•	 Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten 
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw eigen apotheek kan dit overzicht voor u 
uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.

•	 Heeft u een brief gekregen van de specialist? Neemt u deze dan ook mee.
 
medicatiegegevens delen
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen, 
maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.  
Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u uw medicatie ophaalt, of online 
via www.ikgeeftoestemming.nl. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO 
mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke 
medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze 
medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.
 
Waar meldt u zich?
U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Nucleaire Geneeskunde bij de gele 
aanmeldzuil. Volg de instructies op het scherm. Daarna neemt u plaats in de wacht-
ruimte. De laborant haalt u hier op voor het onderzoek.
 
hoe gaat het onderzoek?
U krijgt voor aanvang van het onderzoek eerst ranitidine (Zantac®) toegediend via 
een infuus in een bloedvat in uw arm. Ongeveer 20 minuten daarna kan het onder-
zoek starten.
 
Tijdens het onderzoek ligt u op een smal bed met de camera boven de buik. Via het 
eerder ingebrachte infuus wordt de radioactieve stof toegediend. Tegelijk wordt de 
scan van de buik gestart die ongeveer een uur duurt.
 
Tijdens het onderzoek wordt via het infuus enkele malen een medicijn (Glucagen®) 
toegediend om verstoring van het onderzoek door darmbewegingen tegen te gaan.
 
Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na de scan bent u klaar. Er is geen nazorg nodig.
 
van wie krijgt u de uitslag?
De uitslag krijgt u later via uw behandelend specialist.
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kunt u niet naar uw afspraak komen?
Bent u verhinderd, geeft u dit dan tenminste 24 uur voor aanvang van het onderzoek 
door, via onderstaand telefoonnummer. Er kan dan in uw plaats een andere patiënt 
geholpen worden.
 
heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opne-
men met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90.
 
Voor meer informatie over de afdeling Nucleaire Geneeskunde en een routebeschrij-
ving naar het ziekenhuis kunt u kijken op www.jbz.nl

patiEntEnvoorlichting  JeroeN BoscH ZiekeNHuis  3 vaN 3


