PATIËNTENINFORMATIE MAAGFOTO NA PLAATSING MAAGBANDJE
Algemeen
Door middel van deze brief wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het onderzoek.
Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig door te lezen.
Wat is een maagfoto na plaatsing maagbandje?
Na het plaatsen van een maagbandje worden er controlefoto’s van de doorgang naar de
maag gemaakt.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een zo laag mogelijke dosis röntgenstralen.
Doel van het onderzoek
Het onderzoek is bedoeld om te kijken hoe strak het maagbandje afgesteld is.
Tijdens het onderzoek bestaat de mogelijkheid het bandje losser of strakker te zetten.
Zwangerschap
Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, neemt u dan contact op met de arts die u
heeft verwezen, voor nader overleg.
Voorbereiding
 Wij adviseren u geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis.
 De avond voorafgaand aan het onderzoek mag u na 23.00 uur niet meer eten,
drinken, roken of kauwgom kauwen. Eventuele medicatie mag u gewoon met wat
water innemen.
 Vindt het onderzoek na 12.00 uur plaats dan mag u tot 4 uur voor het onderzoek een
licht ontbijt gebruiken.
 Wij adviseren u een boterham mee te nemen naar het ziekenhuis, zodat u na afloop
van het onderzoek kunt controleren of u normaal kunt eten.
Het onderzoek
U neemt plaats op een onderzoektafel. U krijgt een bekertje bariumpap te drinken om de
slokdarm / maag zichtbaar te maken. Vervolgens worden er diverse foto’s van de maag
gemaakt.
Aan de hand van de foto’s wordt bepaald of het maagbandje losser of strakker moet worden
afgesteld.
Voor het aanpassen van het maagbandje wordt het reservoir dat onder de huid zit,
aangeprikt en wordt er wat vloeistof ingespoten of eruit gehaald.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
Na het onderzoek
Wij adviseren u om voor u het ziekenhuis verlaat een boterham te eten als het maagbandje
aangepast is.
Als het eten goed gaat kunt u naar huis.
Als het maagbandje te strak is afgesteld, kunt u zich weer bij de balie melden.
Door het drinken van de bariumpap kunt u de dag na het onderzoek last hebben van een
moeilijke stoelgang en / of witte ontlasting. Dit gaat vanzelf over.
De uitslag van het onderzoek krijgt u bij het eerstvolgende bezoek aan uw behandelend arts.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan
uw behandelend arts of de radiodiagnostisch laborant(e). Telefonisch kunt u contact
opnemen met de afdeling Radiologie via 010-2912200

