PATIËNTEN
INFORMATIE

Video capsule
endoscopie bij
kinderen

met Picoprep voorbereiding

In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informatie geven over
het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg. Wij adviseren u deze
informatie zorgvuldig te lezen.
Doel van het onderzoek
Video capsule endoscopie (VCE) is een onderzoeksmethode waarbij het
slijmvlies van de dunne darm wordt onderzocht met behulp van videoopnames. De camera in de videocapsule maakt tweemaal per seconde
een foto van uw darm. De videocapsule weegt ongeveer 4 gram en
is 11x27 millimeter groot. Deze opnames kunnen na afloop worden
beoordeeld door de arts.
Medicijnen
−− Indien uw kind ijzer (staal)tabletten gebruikt is het noodzakelijk om
daarmee 14 dagen van tevoren te stoppen. Na het onderzoek kan
uw kind de tabletten weer innemen.
−− Als uw kind diabetespatiënt is overleg dan van tevoren met uw
behandelend arts over het beleid.
N.B. Indien er sprake is van een zwangerschap, kan het onderzoek alléén
plaatsvinden na overleg met de Maag- Darm, Leverarts. Meld dit tijdig
aan uw behandelend arts.
Het onderzoek
Uw kind en éen ouder of verzorger worden binnengeroepen en begeleid
door de endoscopie-assistent/verpleegkundige, uw kind krijgt een
band om de middel bevestigd. Deze wordt door middel van snoertjes
aangesloten op een datarecorder. Voorafgaand aan het innemen van
de videocapsule krijgt uw kind een medicijncupje met Infacol te drinken,
dit gaat schuimvorming in het maagdarmkanaal tegen. Vervolgens moet
de videocapsule doorgeslikt worden met een klein beetje water.
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Via de slokdarm en de maag belandt de videocapsule in de dunne darm.
Op reis door de dunne darm naar de dikke darm, een tocht van 7 tot 8
uur, maakt de camera ongeveer 57.000 foto’s. Gedurende het onderzoek
blijft uw kind, samen met één ouder/verzorger, in het ziekenhuis en krijgt
u instructies mee van de endoscopie-assistent/verpleegkundige.
Om vertraging van de capsule in de darm te voorkomen, is het van
groot belang dat uw kind veel in beweging blijft. Dit is mogelijk binnen
ons ziekenhuis en eventueel de binnentuinen (met uitzondering van de
afdeling Radiologie).
Het onderzoek duurt van 08.15 uur of 08.45 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Wij adviseren u om iets mee te nemen om de dag door te komen; denk
aan huiswerk, een spelletje of een boek.
Indien er zich storingen aan de apparatuur en/of lichamelijke
klachten voordoen kunt u deze melden aan de endoscopie-assistent/
verpleegkundige.
Vier uur na inname van de videocapsule mag uw kind een kopje thee
of limonadesiroop drinken en na zes uur krijgt uw kind een lichte lunch
aangeboden.
Na acht uur wordt de recorder losgekoppeld en worden de opnames
overgezet.
Belangrijk
−− Laat uw kind ruimvallende tweedelige kleding dragen, het liefst
zonder riem met een metalen gesp. Aangezien de recorder om de
middel wordt gedragen.
−− Gedurende het onderzoek mag er geen gebruik gemaakt worden
van elektronische apparaten zoals mobiele telefoon of laptop/ tablet
en dergelijke.
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Voorbereiding voor het onderzoek
Voorbereiding algemeen
Afhankelijk van de leeftijd van het kind is het handig om vantevoren te
oefenen met het doorslikken van een snoepje met dezelfde grootte
als de capsule. Lukt dit namelijk niet, dan kan besloten worden de
capsule via de keel door de kinderarts in te laten brengen. Dit moet dan
ingepland worden.
We bereiden dit graag goed voor, omdat als de capsule eenmaal
geactiveerd is, deze niet herbruikt kan worden.
Voorbereiding voor het laxeren
Bij de apotheek haalt u met het recept het laxeermiddel Picoprep en
de Bisacodyl. Het is mogelijk dat er een kleine eigen bijdrage wordt
gevraagd voor de bisacodyl tabletten.
Let op! De voorbereiding wijkt af van hetgeen op de bijsluiter staat
vermeld of welke het MDL centrum voorschrijft. Houd de volgende
instructies aan en niet die van de apotheek of die van het MDL centrum.
Drie dagen voor het onderzoek
Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als de gehele dikke darm
voldoende leeg en schoon is. Daarom is het belangrijk dat uw kind zich
aan de volgende voorschriften houdt.
Drie dagen voor het onderzoek stopt uw kind met het eten van fruit met
pitjes en dergelijke. Dit is om te voorkomen dat er een pitje voor de
camera vast komt te zitten.
−− Vermijd groenten met vezels zoals asperges, prei, sperziebonen,
rauwkost, tomaten.
−− Vermijd volkoren/graan producten zoals volkorenbrood, volkoren
pasta en zilvervliesrijst.
−− Vermijd noten, pinda’s en zaden.
−− Vermijd fruitsoorten zoals kiwi’s, druiven, sinaasappel, grapefruit.
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Twee dagen voor het onderzoek
Neem twee dagen voor het onderzoek voor het slapen de
bisacodyltablet(ten), zoals voorgeschreven door de behandelend arts.
Één dag voor het onderzoek
Begin één dag voor het onderzoek met het laxeerschema dat hierna
beschreven staat.
Laxeerschema - dag voor het onderzoek
Ontbijt			Licht verteerbaar, klein ontbijt (zonder zaden en pitten)
09.00 uur		Picoprep® zoals voorgeschreven. Hierna minimaal 2 liter
helder vloeibaar drinken.
				Heldere dranken zijn:
				
- Thee eventueel met suiker (zonder melk)
				- Appelsap
				- Limonadesiroop
				- Limonades zonder koolzuur
				- (Mineraal)water zonder koolzuur
				
- Heldere bouillon (zonder vlees en groenten)
				- Dubbelfris (appel/citroen)
15.00 uur		Picoprep® zoals voorgeschreven
Voor de nacht	Neem de tweede dosis bisacodyltablet(ten) voor het
slapen gaan zoals voorgeschreven door de behandelend
arts.
Belangrijk!
Uw kind mag GEEN vast voedsel meer eten vanaf het moment dat hij/zij
begint met de inname van Picoprep® tot na het onderzoek.
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Dag van het onderzoek
Vanaf 24.00 uur op de avond vóór het onderzoek, mag u kind niets meer
eten of drinken.
Tot twee uur voor aanvang van het onderzoek mag uw kind eventueel
nog medicijnen innemen met een klein slokje water. Het is echter beter
om de medicijnen, indien mogelijk, pas na het onderzoek in te nemen.
Overleg dit van tevoren met de behandelend arts.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt door de behandeld arts bij de
eerstvolgende afspraak besproken.
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Notities
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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