Infobrochure

Colpocystodefaecografie

mensen zorgen…
voor mensen

Inleiding
In deze folder vindt u informatie over de colpocystodefaecografie.
Het is belangrijk dat u goed leest hoe u zich op het onderzoek moet voorbereiden.
Op onze afdeling wordt dit onderzoek in de voormiddag uitgevoerd.
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze gerust aan de radioloog,
aan de secretaresse of aan de verpleegkundige.
Mocht u onverhoopt niet tijdig aanwezig kunnen zijn voor de afspraak of deze helemaal
niet kunnen nakomen, wilt u dan tijdig contact opnemen met onze receptie?
• Tel.: 011 826 250
• Fax: 011 826 255

Belangrijk
Bent u zwanger?
Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van röntgenstralen en het is ongewenst dat
dit röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap.
Bij patiënten die in onzekerheid verkeren over het feit dat ze zwanger zijn, dient dit röntgenonderzoek te worden uitgevoerd in de eerste week na het begin van de menstruatie.

Wat is een colpocystodefeacografie?
Een colpocystodefaecografie is een onderzoek van de endeldarm (=het rectum of laatste
deel van de dikke darm), de blaas en de vagina met behulp van röntgenstralen.
Met een lage dosis röntgenstralen wordt er gekeken naar de functie van deze drie bekkenbodemcompartimenten.
Dit onderzoek gebeurt voornamelijk in het geval van plas- en stoelgangproblemen (incontinentie, prolaps of verzakking).
Het is eerder een ongemakkelijk onderzoek en niet zozeer een pijnlijk onderzoek.
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Voorbereiding
U dient voor dit onderzoek geen specifieke voorbereiding te volgen. Op de dag van het
onderzoek mag u een licht ontbijt nemen.
U dient wel contrastvrij te zijn, d.w.z. dat u de vorige dagen geen onderzoeken heeft gehad waarbij u een contraststof ingenomen heeft.

Het onderzoek
De verpleegkundige zal u uit de wachtzaal komen roepen.
Alvorens het onderzoek van start kan gaan, dient u eerst, één uur voor het onderzoek,
een barium-houdend contrastmiddel te drinken. Dit is om een beter zicht van de dunne
en dikke darm te verkrijgen.
Houd er rekening mee dat het onderzoek niet onmiddellijk van start kan gaan.
Na het innemen van het barium-houdend contrastmiddel, start het daadwerkelijke onderzoek. Wij zullen vragen dat u zich volledig ontkleedt en een operatiehemdje aan doet.
U komt op uw rug op de onderzoekstafel te liggen, waarna de verpleegkundige een
blaassonde inbrengt. Via deze sonde wordt er een contrastmiddel toegediend om de
blaas te vullen.
Daarna wordt er een dunne sonde in de vagina geplaatst, waarna een kleine hoeveelheid
barium-houdend contrastmiddel in de vagina wordt gespoten. Dit om de vagina goed in
beeld te kunnen brengen tijdens het onderzoek. De sonde wordt hierna direct verwijderd.
Vervolgens draait u op de zij, waarna de verpleegkundige een sonde in de anus aanbrengt, waarlangs een dikke bariumpap wordt ingebracht. Ook deze sonde wordt hierna
direct verwijderd.
Er worden röntgenfoto’s in rust genomen, bij het hard dichtknijpen van de bilspieren en
bij het persen (contractie- en persproeven).
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Hierna neemt u plaats op een toiletstoel en worden dezelfde opnames gemaakt. Als laatste vragen wij u om u volledig te ontlasten. Hierbij wordt ook de geplaatste blaassonde
verwijderd.
Een colpocystodefaecografie duurt ongeveer anderhalf uur (1 uur wachttijd voor het drinken van het barium-houdend contrastmiddel inbegrepen).
Er zijn geen bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u naar het toilet gaan en mag u zich terug aankleden. In het kleedhokje is er een washandje en handdoek voorzien.
Na het onderzoek is het mogelijk dat de ontlasting wit kleurt, omwille van de bariumpap.
De verpleegkundige zal u na het onderzoek een laxeermiddel meegeven. Deze dient u
tijdens het avondeten in te nemen, zodat de ontlasting soepel blijft. Verder raden wij u
aan om meer dan 2 liter water te drinken na het onderzoek om de stoelgang soepel te
houden.
De gemaakte foto’s krijgt u mee, of worden aan uw dokter bezorgd.
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