
 

 

 

Wat is een RX pelletstudie ? 
 

Dit is een radiografisch onderzoek waarbij de 

passagetijd van de dikke darm kan worden gemeten. 

Dit onderzoek wordt veel aangevraagd in het kader 

van obstipatie.  

 

Aan de hand van ‘radiopaque markers’ (dit zijn 

kleine plastieken staafjes die goed zichtbaar zijn 

onder RX) die we u laten inslikken, kan gemeten 

worden hoe snel de dikke darm werkt. Ook kan 

gekeken worden welk deel van de dikke darm 

verantwoordelijk is voor het probleem.    

 

Afhankelijk van de darmwerking duurt dit onderzoek 

een aantal dagen tot een week. Tijdens de 

onderzoeksperiode is het belangrijk om een normaal 

eetpatroon aan te houden. U dient ook het gebruik 

van laxeermiddelen of andere medicatie die de 

darmwerking beïnvloeden, te mijden.  

 

 

Praktische richtlijnen voor uw 
onderzoek 
 

U dient in het bezit te zijn van een medisch 

voorschrift/verwijsbrief van een arts. Breng dit 

voorschrift zeker mee zodat wij het gewenste 

onderzoek correct kunnen uitvoeren.  

 

Voor een RX pelletstudie dient u steeds vooraf een 

afspraak te maken. 

U meldt zich tijdig aan met uw identiteitskaart aan 

de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het 

ziekenhuis, waar u individuele patiëntenetiketten zult 

ontvangen.  

 

Vervolgens meldt u zich aan bij het secretariaat van 

Medische Beeldvorming (D0W1 =  Blok D, 

gelijkvloers verdieping 0, wachtzaal 1), waar men u 

na inschrijving zal verwijzen naar de juiste 

wachtzaal.  

 

 

Voorbereiding 
 

U hoeft niet nuchter te zijn. 

 

Kledij en metalen voorwerpen in de te onderzoeken 

regio dient u te verwijderen (juwelen, piercings,  

bh, …). U kan eventueel gebruik maken van een 

ziekenhuishemd. 

 

Vermeld een mogelijke zwangerschap of gekende 

allergieën steeds vóór het onderzoek. 

 

 

Verloop van het onderzoek 
 

De verpleegkundige/technoloog zal u binnen roepen 

in de RX-ruimte en geeft u de nodige instructies met  

een kort woordje uitleg over de inhoud en het 

verloop van het onderzoek. 

 

Dag 1: de verpleegkundige/technoloog zal u vragen 

om 2 capsules in te slikken met een beker water en 

zal aansluitend een RX-foto maken van uw abdomen 

(buik). 

 

Dag 3 en dag 5: U dient zich gewoon aan te melden 

op onze dienst waarna er telkens een RX-foto van 

uw abdomen (buik) zal genomen worden.  

 

De onderzoeksperiode eindigt na uw RX-foto op dag 

5. 

 

 

Nazorg 
 

Na het onderzoek mag u gewoon naar huis of terug 

naar de kamer.  

 

Er worden geen complicaties verwacht.  

Geen specifieke nazorg.  

 

 

Uw resultaten 
 

Na het onderzoek worden de resultaten automatisch 

doorgestuurd naar de aanvragende arts.  

 

Aan het loket van Medische beeldvorming heeft u 

een kaartje met uw persoonlijke code ontvangen. 

Via de link  hierop vermeld, kan u uw beelden 

raadplegen op een computer. 
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Contactgegevens 
 

Dienst Medische beeldvorming  

Tel. 09 310 03 00 

 

 

Contactinfo

vzw AZ Alma
(Maatschappelijke Zetel)
Ringlaan 15
B-9900 Eeklo
tel. 09 310 00 00 

Polikliniek AZ Alma Sijsele
Gentse Steenweg 132
B-8340 Sijsele-Damme
tel. 09 310 00 00

www.azalma.be
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