
Gastro-enterologie

Inname
videocapsule
Alles wat je moet weten  

over het onderzoek



 01  Wat is een videocapsule 
 onderzoek

De videocapsule is een pijnloos onderzoek, 
waarbij de capsule ervoor zorgt dat de arts de 
binnenkant van het spijsverteringsstelsel kan 
bestuderen. In deze capsule zit een  camera 
die continu foto’s neemt van het traject 
 doorheen de dunne darm.

Dit onderzoek is enkel terugbetaald indien 
het gebruikt wordt om een oorzaak van 
 bloedverlies in de dunne darm op te sporen, 
nadat een gastroscopie en coloscopie geen 
duidelijk oorzaak konden aantonen. Voor meer 
 informatie over het remgeld neem je best 
 contact op met jouw mutualiteit.

 02  Voorbereiding van het onderzoek

7 dagen voor het onderzoek
Stop de behandeling met ijzerpreparaten 
(Ferrograd, Ferricure, Losferron, Tardyferon 
of Fero-gradumet) vanaf 7 dagen voor het 
 onderzoek. 

3 dagen voor het onderzoek
Volg een restenarm dieet d.w.z. geen fruit, 
rauwe groenten, geen donker brood.



Dag voor het onderzoek 

• ‘s Ochtends: neem 1 Primperan® bij het 
eten. 

• ‘s Middags: neem 1 Primperan® bij het 
eten. 

• Om 14 uur: neem 1 duozak Moviprep®. 
Dit is zonder voorschrift te verkrijgen in de 
apotheek. 

• Om 16 uur: neem een laatste lichte maaltijd 
en 1 Primperan® bij het eten. 

• Om 18 uur: neem de andere duozak 
 Moviprep®. 



 03  Verloop van het onderzoek

• Niet eten of drinken.  
Belangrijk: neem ‘s ochtends geen 
 medicatie. 

• Draag losse kledij. 

• Meld je aan bij de inschrijvingsbalie om 
08.00 uur, tenzij dit anders meegedeeld 
werd. 

• Je krijgt een identificatiearmbandje om de 
pols. Gelieve dit pas te verwijderen bij het 
verlaten van het ziekenhuis. 

• Ga naar functiemetingen - endoscopie 
(blok D, verdieping 1) 

• Vervolgens krijg je de capsule toegediend. 

• Je voelt geen ongemak of pijn van deze 
capsule. 

• Het onderzoek door de videocamera duurt 
8 uur. Tijdens het onderzoek verblijf je op de 
dagzaal (blok E, verdieping 3). 

• Tijdens het eerste uur na inname moet je, 
indien mogelijk, goed rondstappen om de 
capsule naar de dunne darm te bewegen. 

• Één uur na inname wordt de positie 
 gecontroleerd van de capsule en wordt 
indien nodig Primperan® toegediend. 



• Rond 17.00 uur ga je terug naar de 
dienst  endoscopie waar de  datarecorder 
 verwijderd wordt. 

• Aansluitend kan je naar huis vertrekken. 

• De capsule is voor eenmalig gebruik en 
verdwijnt via het toilet. 

 04  Tips

• Belangrijk: controleer regelmatig of het 
 blauwe waaklampje van de datarecorder 
brandt. 

• Loop rond, want op die manier stimuleer je 
de darmtransit. 

• Breng eventueel wat literatuur van thuis 
mee. 
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Vragen?

Contacteer in eerste instantie 
je huisarts. Indien de huisarts je 
doorverwijst of niet bereikbaar is, 
kan je contact opnemen met:

secretariaat gastro-enterologie en 
endoscopie 
tel.: 011 69 96 00


