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U heeft een afspraak voor een MRI of CT onderzoek waarbij Buscopan of Glucagon wordt 

gebruikt. In deze folder vindt u uitleg over de Buscopan en Glucagon en voor elk middel een 

vragenlijst.

Hoe werkt Buscopan?
U krijgt Buscopan toegediend via een infuus in een bloedvat in de arm. Buscopan zorgt ervoor 
dat de spierspanning van de gladde spieren van onder andere het maag-darmkanaal vermindert. 
Hierdoor ontspant de darmspier zich en kunnen de darmen zich goed ontplooien. 

Vragenlijst 
Wij vragen u de vragenlijst Glucagon in te vullen, zie verderop in deze folder. Heeft u in deze  
vragenlijst een vraag beantwoord met 'JA' ingevuld, dan wordt er waarschijnlijk geen Buscopan 
toegediend maar Glucagon. 

Hoe werkt Glucagon?
U krijgt Glucagon toegediend via een infuus in een bloedvat in de arm. Glucagon zorgt ervoor 
dat de spierspanning van de gladde spieren van o.a. het maag-darmkanaal vermindert. Hierdoor 
ontspant de darmspier zich en kunnen de darmen zich goed ontplooien.

Vragenlijst 
Heeft u in de vragenlijst Buscopan een antwoord met 'JA' ingevuld? Dan vragen wij u de vragenlijst 
'Glucagon' in te vullen, zie verderop in deze folder.  

Uw vragen
Wilt u meer informatie of heeft u niet alles begrepen? Vraag dan gerust om uitleg bij de laborant. 
Ook kunt u altijd om de bijsluiter van het medicijn vragen. 

Vragenlijst Buscopan / Glucagon
Afdeling radiologie
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Vragenlijst Buscopan: in te vullen door patiënt

ja nee
Heeft u eerder een toediening met Buscopan gehad? □ □
• Heeft de Buscopan tot enige reactie geleid? □ □
Heeft u een verhoogde oogdruk en / of glaucoom? □ □
Heeft u last van een vergrote prostaat waarbij urine wordt 
vastgehouden?

□ □

Heeft u last van een verhoogde hartslag? □ □
Heeft u last van een bepaalde spierziekte, Myasthenia gravis? □ □
Bent u bekend met een darmafwijking / ziekte? □ □

Belangrijk: u vult de vragenlijst Glucagon in, alleen als u in de vragenlijst Buscopan een antwoord 
met 'JA' heeft ingevuld!

Vragenlijst Glucagon: in te vullen door patiënt

ja nee
Bent u diabeet en gebruikt u hiervoor insuline?  □ □
Bent u bekend met een bijniertumor?  □ □
Gebruikt u betablokkers? □ □
Gebruikt u indometacine  (voor behandeling van gewrichtspijn en 
stijfheid)?

□ □

Zijn er nog bijzonderheden die u ons wilt melden?  ......................................................................

Ik ga akkoord met de toediening van Buscopan / Glucagon voor het gevraagde onderzoek: 
naam: geboortedatum:
handtekening: bij begeleiding handtekening ouder/verzorger:

Door de laborant in te vullen:
patiëntnummer:

medicijn
soort -, merknaam Buscopan / Glucagon
totale hoeveelheid
lotnummer 
ingespoten door
reacties op Buscopan ja nee
toegediende medicatie
gevolgen voor patiënt
afgeweken van protocol en zo 
ja, de reden?


