
     

PATIËNTENINFORMATIE COLONPASSAGETIJD-ONDERZOEK 

 
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 colonpassagetijd-onderzoek? 
Met een colonpassagetijd-onderzoek wordt met behulp van markers die op een röntgenfoto 
zichtbaar zijn, gekeken naar de werking van de (dikke) darm. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een zo laag mogelijke dosis röntgenstralen. 
 
Doel van het onderzoek 
Het onderzoek is bedoeld om na te gaan of er sprake is van een vertraagde werking van de 
(dikke) darm (obstipatie). 
 
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. 

 U krijgt 6 capsules mee met in elke capsule 10 markers. Het is de bedoeling dat u 
gedurende 6 dagen elke ochtend op een vast tijdstip (bijvoorbeeld om 9.00 uur) 1 
capsule inneemt tijdens het ontbijt. 
 Let op: Het is belangrijk dat u de capsules in de juiste volgorde inneemt. Begin bij 
nummer 1 en eindig met nummer 6 (zie achterzijde van de strip). 

 Op de 7e dag komt u voor een foto. 

 Als u op dinsdag begint, komt u op maandag voor de foto. 

 Als u op woensdag begint, komt u op dinsdag voor de foto. 

 Als u op donderdag begint, komt u op woensdag voor de foto. 

 Als u op vrijdag begint, komt u op donderdag voor de foto. 

 Als u op zaterdag begint, komt u op vrijdag voor de foto. 

 Let op: niet op zondag of maandag beginnen. De 7e dag valt dan in het weekend. Er 
kan dan geen foto gemaakt worden. 

 In de week dat u de capsules inneemt mag u geen laxeermiddelen en/of een klysma 
gebruiken. 

 
Het onderzoek 
Op de 7e dag wordt ’s morgens een foto van de buik gemaakt. U hoeft hiervoor geen 
afspraak te maken. U meldt zich bij de balie radiologie op de begane grond, bouwdeel G. 
Tijdens het maken van de foto ligt u op een onderzoektafel. De laborant zal u vragen even 
de adem in te houden. Het onderzoek is pijnloos. 
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. 
 
Na het onderzoek 
Indien nodig mag u weer laxeermiddelen gebruiken.  
De markers verdwijnen met de ontlasting en zijn onschadelijk. 



 
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 010-291 2200. 
 


