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Videocapsule-endoscopie (VCE)

Wij verwachten u op  ............................................................................................................................................   om   .................................................... uur. 

Endoscopiecentrum, route 0.5 

Er zijn meerdere artsen die u door kunnen verwijzen naar het Endoscopiecentrum. 
U bent doorverwezen door:

  Een maag-darm-leverarts. U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat 
van de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten. Ze zijn op werkdagen tussen 8.00 
en 16.00 uur te bereiken op (050) 524 5940. 

  Een internist. U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat van de poli-
kliniek Interne Geneeskunde. Ze zijn op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur te 
bereiken op (050) 524 5870. 

Algemeen

•  Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identi-
teitsbewijs).

•  Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw 
verzekerings papieren mee.

•  Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons 
 digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw Digid inloggen via  
www.mzh.nl/mijnmartini.

•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 
arts die u heeft doorverwezen (zie de telefoonnummers hierboven).
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Inleiding

Uw behandelend arts heeft in overleg met u een Videocapsule-endoscopie (VCE)  
aangevraagd. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding op dit on-
derzoek, het onderzoek zelf en mogelijke complicaties. Deze folder is een aanvul-
ling op de mondelinge informatie die u van uw behandelend arts heeft gekregen.

Wat is een videocapsule-endoscopie?

Videocapsule-endoscopie (VCE) is een onderzoek waarbij de arts de binnenkant 
van het maagdarmkanaal bekijkt. Het onderzoek gebeurt met behulp van een 
hele kleine draadloze camera die in een speciale pil (capsule) is ingebouwd. Deze 
capsule weegt nog geen 4 gram en is ongeveer net zo groot als een grote vitami-
nepil (ongeveer 11 bij 27 millimeter). 

U slikt deze capsule door en de camera hierin maakt per seconde twee foto’s. Deze 
worden direct naar de ontvangende sensoren gestuurd, welke in een gordel om 
uw middel zitten en verbonden zijn met een datarecorder die u gedurende de 
gehele dag aan een schoudertasje met u mee draagt.

Via de normale bewegingen van de darmen (peristaltiek) gaat de capsule door uw 
hele maagdarmkanaal heen. Meestal verlaat de videocapsule met de ontlasting 
binnen 24-48 uur uw lichaam. Met behulp van de videocapsule-endoscopie kan 
de arts onder andere de volgende aandoeningen opsporen:
• Ontstekingen in de dunne darm; 
• Tumoren of poliepen in de dunne darm;
• Een bloeding in de dunne darm. 

Voorbereiding op het onderzoek

Nuchter zijn
Voor dit onderzoek moet u helemaal nuchter zijn. Dit betekent dat u op de avond 
voor het onderzoek vanaf 24.00 uur ook niet meer mag drinken.

Medicijngebruik
•  Heeft u suikerziekte en gebruikt u insuline en/of tabletten? Dan moet de dose-

ring hiervan worden aangepast omdat u enkele maaltijden overslaat. Hiervoor 
is een apart schema (zie bijgevoegd inlegvel). Wij raden u aan om uw eigen 
insuline en bloedsuikermeter mee te nemen naar het endoscopiecentrum. 

•  Het gebruik van bloedverdunners is voor dit onderzoek geen probleem.
•  Als u staaltabletten gebruikt (Ferrofumaraat, Ferrogradumet) moet u daar, in 

overleg met uw behandelend arts, 7 dagen voor het onderzoek mee stoppen. 
•  Overige medicatie mag u tot 2 uur voor het onderzoek innemen met een beetje 

water. 

Laxeren
Voor het onderzoek neemt u 2 liter Moviprep in. Dit is een laxeerdrank, waarmee 
de darm gereinigd wordt. De foto’s kunnen daardoor beter beoordeeld worden. 
Hiervoor is een schema opgesteld: 

Middag voor het onderzoek:
12.30 - 13.30 uur:  lunch (hierna mag u niet meer eten).
13.30 - 15.30 uur:  inname 1 liter MOVIPREP® + 1 liter heldere vloeistoffen.
15.30 - 18.30 uur:  rustperiode ( u mag heldere vloeistof drinken).
 
Avond voor het onderzoek:
18.30 - 20.30 uur:  inname 1 liter MOVIPREP® + 1 liter heldere vloeistoffen.
Vanaf 20.30 uur:  rustperiode (u mag heldere vloeistof drinken). 

Na 24.00 uur mag u niets meer drinken.

Kleding 
Tijdens het onderzoek krijgt u een gordel om met sensoren. Deze mogen in ver-
band met de hygiëne niet op uw huid komen. Wij verzoeken u daarom een dun 
T-shirt of hemd onder uw kleding te dragen.
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Verloop onderzoek

In het ziekenhuis slikt u de capsule door met een klein beetje water. Via slokdarm 
en maag komt de capsule in de dunne darm terecht. In totaal maakt de camera on-
geveer 57.000 foto’s. Elke keer als er een foto gemaakt wordt knippert het groene 
lampje op de datarecorder. De capsule is voor eenmalig gebruik en gaat later met 
de ontlasting verloren.

Eten en drinken op de dag van het onderzoek

•  2 uur na de start van het onderzoek mag u weer drinken en eventuele medicij-
nen innemen.

• 4 uur na de start van het onderzoek mag u een lichte lunch gebruiken.
• 8 uur na de start van het onderzoek mag u weer normaal eten en drinken.

Na het onderzoek

•  Na het innemen van de capsule mag u naar huis.
•  Controleer regelmatig of het lampje bovenop de datarecorder nog (groen) 

knippert. Als dat niet het geval is, neem dan contact met ons op (zie telefoon-
nummers voorin deze folder).

•  U mag tijdens het onderzoek (minimaal 8 uur nadat u de videocapsule hebt 
ingeslikt) op geen enkel moment de apparatuur loskoppelen of de riem afdoen. 

•  Omdat de datarecorder een kostbare computer is moet u de apparatuur voor-
zichtig behandelen en schokken en stoten vermijden.

•  Probeer tijdens het onderzoek regelmatig te bewegen, dat stimuleert de wer-
king van de darmen.

•  In de avond mag u voor het slapen gaan de gordel met daaraan de datarecorder 
af doen. Let op: koppel de gordel en datarecorder niet van elkaar af.

•  Plaats de gordel met de hieraan gekoppelde datarecorder in de meegeleverde 
koffer zoals op de (in de koffer bijgevoegde) afbeelding.

•  Wij verzoeken u de koffer met gordel en datarecorder, de dag na het onderzoek 
tussen 08.00 en 09.00 uur, terug te brengen naar het Endoscopiecentrum (route 
0.5). 

•  De videocapsule moet het lichaam met de ontlasting verlaten. Als u denkt dat 
dat niet gebeurd is of u krijgt last van misselijkheid, buikpijn of braken, neem 
dan contact op met uw behandelend arts (zie telefoonnummers achterin deze 
folder).

Let op:
•  Zolang de videocapsule in uw lichaam zit, mag u niet in de buurt komen van 

sterke elektromagnetische velden, zoals een MRI-apparaat of apparatuur die 
gebruik maakt van radiogolven. Daar horen ook de beveiligingspoortjes in win-
kels bij.

•  Het ondergaan van een MRI-onderzoek terwijl de capsule zich nog in uw li-
chaam bevindt kan vervelende gevolgen hebben. Als u een MRI-onderzoek 
moet ondergaan en u weet niet zeker of de videocapsule eruit is, moet u con-
tact opnemen met uw behandelend arts. Als er twijfel is of de capsule nog in de 
darm zit wordt er meestal een röntgenfoto van de buik gemaakt. 

Uitslag

Tijdens het onderzoek worden gemiddeld 57.000 foto’s gemaakt. Het kost enige 
tijd om de foto’s te bekijken. U krijgt daarom pas enkele weken na het onderzoek 
een vervolgafspraak met uw behandelend arts voor het bespreken van de uitslag.

Risico’s en complicaties

Bij dit onderzoek komen nauwelijks complicaties voor. Er is een klein risico dat de 
capsule vast blijft zitten in de maag of de darmen. Dit gebeurt bij minder dan 1% 
van de mensen. Het risico is wellicht hoger wanneer u in het verleden aan maag of 
darmen bent geopereerd.

Meld dit daarom altijd aan uw behandelend arts. Wanneer de capsule vastloopt is 
het soms mogelijk om de capsule weg te halen met een maag- (gastroscopie) of 
dikke darmonderzoek (coloscopie). In enkele gevallen is het nodig om de capsule 
uit de darm te halen met een operatie. In dat geval is meestal sprake van afwijkin-
gen aan de dunne darm die op termijn tot een operatie zouden hebben geleid.
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Wanneer bellen

U kunt bij vragen en/of klachten met ons via de volgende telefoonnummers con-
tact opnemen:

Tijdens kantooruren:
•  Secretariaat polikliniek Maag-Darm-Leverziekten, bereikbaar op werkdagen 

tussen 8.00 en 16.00 uur, via (050) 524 5940
•  Secretariaat Endoscopiecentrum, bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 

16.00 uur, via (050)524 6161
•  Secretariaat polikliniek Interne Geneeskunde, bereikbaar op werkdagen tussen 

8.00-16.00 uur, via (050) 524 5870)

Buiten kantooruren:
• Receptie Martini ziekenhuis (050) 524 5245
• Doktersdienst 

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid loopt. Bent u niet tevre-
den? Bespreek dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt
ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de klachtenfunc-
tionaris van het ziekenhuis.
Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de folder ‘Uw tevredenheid, 
onze zorg’. 

Tot slot

Als u thuis nog vragen heeft dan verwijzen we naar de website. Indien nodig kunt 
u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Maag- Darm-Leverziek-
ten of Interne Geneeskunde.

Ruimte voor aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
9700 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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