Infobrochure

Röntgenonderzoek van de
dikke darm

mensen zorgen…
voor mensen
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Inleiding
In deze folder vindt u informatie over het röntgenonderzoek van de dikke darm.
Het is belangrijk dat u goed leest hoe u zich op het onderzoek moet voorbereiden.
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze gerust aan de radioloog,
aan de secretaresse of aan de verpleegkundige.
Het onderzoek van dikke darm wordt in de voormiddag uitgevoerd. Het is eerder
een ongemakkelijk en niet zozeer een pijnlijk onderzoek.
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.
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2-daagse voorbereiding op het onderzoek
Dieet gedurende 2 dagen
De bedoeling van dit dieet is om geen voedselresten of stoelgang te vormen in de dikke
darm.
Met de producten die toegelaten zijn kan het ontbijt, middagmaal en avondmaal samengesteld worden.
Toegelaten
Koffie of thee, wit brood, beschuiten, meelspijzen, boter of margarine, witte zachte kaas
en jonge kaas, één zacht gekookt ei, suiker, confituur (zonder pitjes en schilletjes), siroop,
onvette bouillon, mager vlees, vis, tomatensap, appelsap en gezeefd sinaasappelsap en
limonade van siroop.
Te vermijden
Zure spijzen en dranken, aardappelen, bruin brood, vetrijke maaltijden, groenten en fruit,
alle dranken met koolzuurgas, geen melk en melkproducten.

Eén dag vóór het onderzoek
U drinkt twee liter water extra en volgt het voorgeschreven dieet.
Avond voor het onderzoek: inname van Prepacol®
Geneesmiddelen dient u minstens een half uur voor de Prepacol® in te nemen
Prepacol® wordt voorgeschreven door de aanvragende arts.
Opgelet: deze voorbereiding met Prepacol® veroorzaakt herhaaldelijk diarree!
16 uur: U lost u de inhoud van het flesje Prepacol® op in een half glas water (zonder
prik) en u drinkt dit uit. Drink onmiddellijk daarna één glas water (zonder prik).
17 uur: Avondmaal; daarna mag u enkel nog niet-bruisens water drinken.
18 uur

Neem vier tabletten Bisacodyl® in met één glas niet-bruisend water.
(slik de tabletten door en kauw er niet op)
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Voorbereiding op de dag van het onderzoek
Op de ochtend van het onderzoek gaat u nuchter (niet eten, niet drinken en niet roken)
naar de afdeling radiologie. Meld u aan aan de receptie van de dienst radiologie op het
afgesproken uur.
Noodzakelijke medicatie mag u steeds innemen met een beetje water.

Het onderzoek van de dikke darm
Om na te kunnen gaan of uw dikke darm gezond of ziek is, mogen daarin geen voedselresten voorkomen. Het is daarom uiterst belangrijk dat u zich strikt houdt aan het
dieetvoorschrift.
Als tijdens het onderzoek blijkt dat uw dikke darm niet voldoende proper is, is de kans
groot dat een herhaling van het onderzoek nodig is.
Nadat u zich op de afdeling radiologie heeft gemeld, komt de verpleegkundige u in de
wachtzaal ophalen. U mag zich volledig ontkleden en u krijgt een operatieschortje aan.
Dan mag u op de röntgentafel gaan liggen. De verpleegkundige die helpt bij het onderzoek brengt een sonde in de endeldarm in.
De verpleegkundige laat – na toestemming van de dokter – voorzichtig via deze sonde
een witte pap in de darmen lopen. Hierdoor wordt de dikke darm zichtbaar en kunnen er
röntgenbeelden genomen worden.
Er zal u worden gevraagd in verschillende richtingen te draaien om de darm van alle
kanten goed te kunnen bekijken.
Vervolgens laat men een gedeelte van de witte pap terug aflopen en blaast men via
dezelfde sonde wat lucht in de darmen. Deze lucht dient om de witte pap goed tegen de
wand van de dikke darm te doen kleven.
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Wanneer de radioloog voldoende beelden heeft genomen, is het onderzoek ten einde.
De verpleegkundige verwijdert de sonde en u mag onmiddellijk naar het toilet om de
overtollige pap uit de dikke darm te drukken. Nadien mag u zich terug aankleden en naar
huis terugkeren.
De eerste dagen na het onderzoek kunt u bij de ontlasting resten van de witte pap aantreffen en een moeilijke stoelgang hebben. Daarom krijgt u twee tabletten Bisacodyl®
mee. Deze moet u ‘s avonds na de maaltijd innemen. Ze dienen om de stoelgang te
bevorderen zodat de resten van de witte pap niet kunnen indikken.
Na het onderzoek kan u uw normale voedingspatroon verder zetten.
Denk er wel aan om die dag één tot twee liter extra te drinken.
Het onderzoek duurt ongeveer een half tot één uur.
De gemaakte foto’s krijgt u mee, of worden aan uw dokter bezorgd.
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