
 

 

 

Wat is een RX gastric banding? 
 

Dit is een radiologisch onderzoek waarbij de snelheid 

van de passage van vloeistof doorheen uw  

maagbandje wordt gecontroleerd en eventueel 

aangepast. De vloeistof wordt hier nagebootst door 

het drinken van een contraststof. Deze contraststof  

bevat Iodium.    

 

 

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 gastric banding 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. 

 

De radioloog coördineert het verloop van het 

onderzoek, bijgestaan door een verpleegkundige-

technoloog.  

 

In eerste instantie zal u in staande houding een paar 

slokken contrast dienen te drinken terwijl de 

radioloog een aantal opnames maakt en hierbij de 

snelheid van de passage doorheen het maagbandje 

beoordeelt.  

 

Naargelang de passage dient versneld of vertraagd 

te worden zal de radioloog vervolgens het 

maagbandje via de onderhuidse aanprikpoort 

aanprikken en respectievelijk gedeeltelijk ledigen 

(waardoor snellere passage mogelijk) of bijvullen 

(waardoor tragere passage).  

 

Aansluitend zal u nog een paar slokken 

contrastvloeistof dienen te drinken terwijl de 

radioloog een aantal opnames maakt en alzo de 

passagesnelheid opnieuw controleert. 

 

Het volledige onderzoek duurt gemiddeld  

15 minuten. 

 

 

Nazorg 
 

De verpleegkundige zal de aanprikplaats nog even 

proper maken en er een pleister op aanbrengen. 

 

De vloeistof die u diende te drinken bevat Iodium 

(waterachtige kleurloze vloeistof). Gelieve rekening 

te houden met een laxerende (stoelgang-

bevorderende)  bijwerking.  

 

Na uw onderzoek(en) mag u onmiddellijk doorgaan. 
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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. 

 

 

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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