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Wat mag en wat mag niet? 
 

 U dient nuchter te zijn voor dit onderzoek (dit 
betekent niet meer eten of drinken gedurende 
8u voor aanvang van onderzoek).  

 U mag de ochtend van het onderzoek GEEN 
medicatie innemen. Alsook  GEEN insuline  
inspuiten. Voor diabetici dient de insuline-
spuit meegebracht te worden en kan u deze 
dan inspuiten bij ons op de dienst bij de  
maaltijd. 

 U mag ook niet roken ’s morgens. 

 Er wordt ook gevraagd om geen  kledij te  
dragen  waar metaal in aanwezig is of juwelen 
te dragen tijdens OZ (vb. beugels  van BH, 
piercings, kettingen,… ). 

 Alhoewel de toegediende dosis radio-activiteit 

heel laag is voor dit onderzoek, mag dit  

onderzoek niet gebeuren indien je zwanger 

bent. In geval van borstvoeding kan het nodig 

zijn dit enkele uren te onderbreken. Gelieve 

dus te melden indien u (mogelijks) zwanger 

bent of borstvoeding geeft. 

 

Indien u nog vragen hebt, aarzel niet  ons deze te 

stellen. We zullen u graag helpen! 
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Uw specialist of huisarts heeft u een onderzoek 
voorgesteld met name een maagevacuatietest . Dit 
om een betere diagnose te kunnen stellen en u 
dan ook beter te kunnen behandelen. Dit  
onderzoek gebeurt op de dienst nucleaire  
geneeskunde. Die afdeling is gelegen aan de kant 
van de oude spoedingang, voor u de draaideur  
binnengaat (dezelfde deur als van stomatologie). 

 

 

Hoe gebeurt dit onderzoek? 

Het onderzoek gebeurt telkens in de voormiddag 
en loopt over een tijdspanne van een 3-tal uur. 
Meestal  gaat dit door op een maandag- of  
vrijdagvoormiddag. Op de dienst krijgt u een  
maaltijd aangereikt die u dient op een vlotte  
manier op te eten(5 min). De maaltijd bestaat uit 2 
sneetjes wit brood met een gebakken eitje (die 
licht radio-actief werd gemaakt). Pas nadat alles 
volledig is opgegeten, moet je ook nog een beker 
water drinken. Daarna wordt de eerste foto  
gemaakt van 1 minuut, waarbij u telkens dient 
recht te staan tussen 2 camera’s. Na een kwartier 
wordt dezelfde foto genomen en dan nog 3 foto’s 
telkens met een half uur tussen. Op die manier 
wordt de werking van uw maag gevolgd en zien we 
hoe snel de maaltijd wegtrekt uit uw maag. Je mag 
naast de maaltijd die u hier krijgt  NIETS meer  eten 
en u mag niet roken tot de laatste foto is genomen. 

Is het onderzoek gevaarlijk? Neen! 

De hoeveelheid radioactief product dat wordt  
toegediend is in overeenstemming met  
internationaal aanvaarde normen, deze zijn zéér 
laag… en wordt onmiddellijk voor de bereiding van 
uw maaltijd streng gemeten en gecontroleerd. Het 
toegediende product is niet giftig of  
slaapverwekkend en veroorzaakt géén allergische 
reacties. U mag dus gerust nadien met de auto  
rijden.  

 

Hoe lang duurt het onderzoek? 3-tal uur 

De foto’s worden over een tijdspanne van 3u  
genomen. We starten met uw onderzoek zodra we 
zien dat we alles kunnen schikken tussen de  
andere onderzoeken. 
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