Medische Beeldvorming
Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Voor het slagen van het onderzoek is het van belang om het voorbereidingsschema nauwgezet te
volgen
Voorbereiding op uw onderzoek:

gepland op datum:
(datum)

Virtuele coloscopie

Dag voor het onderzoek
Het is belangrijk dat u op zijn minst 0,5 liter water drinkt. Het beste is dat u om het uur minstens 1
glas water drinkt.
Koolzuurhoudende dranken (zoals spuitwater, bier, …) en koffie met cafeïne zijn verboden
(decafeïne is wel toegestaan).
Hieronder krijgt u een beschrijving van uw ontbijt, middagmaal en avondmal voor de dag voor het
onderzoek.

Ontbijt
U drinkt 1 fles energy drink: Nutridrink.
U vult de fles Micropaque Scanner tot aan de bovenste lijn met water, daarna schudt u zeer
goed.
Nadien drinkt u 1/3 van de fles.

Middagmaal
U drinkt 1 fles energy drink: Nutridrink.
U drinkt 1/3 van de fles Micropaque Scanner (eerst schudt u de fles goed).

Avondmaal
U drinkt 1 fles energy drink: Nutridrink.
U drinkt 1/3 van de fles Micropaque Scanner (eerst schudt u de fles goed).
18.00 uur - Magnesium Citrate (Magistrale bereiding)
U lost het poeder op in 250 ml plat water, daarna voorzichtig mengen. Voeg het water traag
toe, want het magnesiumcitraat vormt veel schuim.
Laat de oplossing 15 minuten staan, bij voorkeur in de koelkast (deze vloeistof smaakt beter
gekoeld). Na 15 minuten drinkt u deze vloeistof volledig op.
Nadat u deze oplossing hebt gedronken, zult u regelmatig naar het toilet moeten gaan, hierbij
kan er diarree ontstaan.
Niet vergeten om nog een glas water te drinken.
19.00 uur - Dulcolax tabletten

U neemt de 4 Dulcolax tabletten (oranje pilletjes) in met een glas water.
20.00 uur - Telebrix Gastro
U drinkt de helft (ongeveer 25 ml) van het flesje Telebrix Gastro.
U drinkt 1 glas water.
21.00 uur
U drinkt 1 glas water.

Dag van het onderzoek
U komt nuchter (niets eten en drinken) op het afgesproken uur naar het ziekenhuis.
Het is echt heel belangrijk dat u het dieet nauwhgezet volgt, om kleine letsels op te kunnen sporen.
Na het onderzoek mag u terug eten en drineken.
Aarzel niet om ons te bellen voor vragen in verband met de voorbereiding of het onderzoek. U kan zich
wenden tot de afdeling medische beeldvorming op het nummer 03-640.27.92 (voor afspraken in het Jan
Palfijn).

Veel succes met de voorbereiding.

