
Waarom dit onderzoek? 

U komt voor een postoperatieve controle of aanpassing van de lapband. 

Men zal u vragen een kleurstof (contrastvloeistof) te drinken. Tijdens het 

slikken worden er foto’s genomen van de passage door de maagingang 

en de lapband. De foto’s tonen de snelheid waarmee de vloeistof in de 

maag komt, en de graad van insnoering van de maagingang door de 

lapband. De radioloog bepaalt hiermee of de lapband moet opgespannen 

of ontspannen worden. 

De lapband kan opgespannen worden door een vloeistof in te spuiten of 

af te laten en te ontspannen in een ingangspoort ergens in de buikwand. 

Voorbereiding 

 U hoeft niet nuchter te zijn. U mag eten en drinken. 

 Bij zwangerschap dient u uw behandelende arts of het personeel van 

de medische beeldvorming te verwittigen. 
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Onderzoek 

 De verpleegkundige brengt u van de wachtzaal naar een kleedkamer. 

 U ontbloot het bovenlichaam en wacht tot de verpleegkundige u komt 

halen. 

 Meestal gebeurt het onderzoek staand tegen de röntgentafel. 

 U drinkt een hoeveelheid kleurstof. Tijdens het drinken worden 

opnames gemaakt. 

 De injectieplaats wordt grondig ontsmet. De radioloog prikt met een 

dun naaldje de ingangspoort aan van de lapband, en doet de nodige 

aanpassing van de lapband. 

 Terwijl de naald ter plaatse blijft, moet u opnieuw drinken van de 

kleurstof, om opnieuw de doorgang langs van de lapband te 

beoordelen met een aantal opnames. De radioloog zal nu de lapband 

op- of ontspannen. 

 Als het gewenste resultaat is bereikt, wordt de naald teruggetrokken 

en de insteekplaats afgedekt met een pleister. 

 Na het onderzoek mag u zich aankleden en naar huis gaan. 

 Duur van het onderzoek: 15 min. 

Nazorg 

Als u last krijgt bij het eten, slechte smaak en terugvloei van voedsel 

krijgt in de mond, of als u liggend in bed moet hoesten, dan is de band 

teveel aangespannen.  



Als uw gewicht niet meer afneemt of als u opnieuw zonder probleem kan 

eten is de band waarschijnlijk onvoldoende opgespannen. In beide 

gevallen kan u rechtstreeks met de dienst medische beeldvorming een 

afspraak maken om de band bij te stellen. 

Na de kantooruren kan u terecht op de dienst spoedgevallen. 

De gebruikte kleurstof wordt de volgende dagen uitgescheiden via de 

darmen. U mag na het onderzoek gewoon eten en drinken, uw medicatie 

innemen en uw gewone activiteiten hervatten. 

Resultaat 

U ontvangt niet onmiddellijk het verslag van het onderzoek. Uw 

behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via 

de post, na 3 werkdagen.  

Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek 

mee te delen. 

U kunt ook zelf na 7 werkdagen uw verslag opvragen via de website 

https://www.nexuzhealth.be van de overheid. Meer inlichtingen 

hierover kan u inwinnen op het secretariaat van de dienst medische 

beeldvorming (X+0). 

Annulering 

Gelieve 24 uur voor het onderzoek te verwittigen als u niet aanwezig 

kan zijn op uw afspraak. Hiermee geven we een andere patiënt de kans 

om sneller geholpen te worden. 
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D i s c l a i m e r  

De informatie in deze brochure is van 

algemene aard en is bedoeld om u een 

globaal beeld te geven van de zorg en 

voorlichting die u kunt verwachten. In 

iedere situatie, en dus ook de uwe, 

kunnen andere adviezen of procedures 

van toepassing zijn. Deze brochure 

vervangt dus niet de informatie die u 

van uw behandelend arts reeds kreeg 

en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het lezen 

van deze brochure nog vragen schrijf 

deze eventueel op en bespreek ze in 

ieder geval met uw behandelend arts. 

  

Versie 19/08/2019  

Goedgekeurd door dokter P. Aerts 

 

Contactgegevens Dienst Medische 
Beeldvorming  

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 42 53 

Fax: 053 72 41 23 

Mbv.Aalst@olvz-aalst.be 

Campus Asse 

Bloklaan 5 - 1730 Asse  

Tel: 02 300 62 57 

Fax: 02 300 62 59 

Mbv.Asse@olvz-aalst.be 

Campus Ninove 

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove 

Tel: 054 31 20 10 

Fax: 054 31 20 15 

Mbv.Ninove@olvz-aalst.be 

 


