Centrumlocatie

U heeft zojuist gehoord dat er bij u een onderzoek van uw dikke darm gaat plaatsvinden.
Waarschijnlijk is u al het één en ander verteld over hoe dat in z'n werk gaat. In deze folder
staat alle informatie nog een keer op een rij. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, belt u
dan gerust naar de afdeling Radiologie.
Waarom een dikke darmonderzoek
Dit onderzoek is bedoeld om eventuele afwijkingen aan uw dikke darm aan te tonen. Zoals
bijvoorbeeld ontstekingen, belemmeringen in de doorgang of andere afwijkingen die een
goede functie van de dikke darm in de weg staan.
Om de darmen op een röntgenfoto zichtbaar te maken wordt er een contrastmiddel,
bariumpap, ingebracht. Dit middel bestaat uit een witte papachtige vloeistof. In een enkel
geval kan het ook zo zijn dat er een andere, doorzichtige, vloeistof wordt gebruikt. Dit hangt
af van de reden van het onderzoek.
Voor vrouwen
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent.
Bij twijfel moet het onderzoek gedaan worden binnen 10 dagen na de eerste dag van de
laatste menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak.
Voorbereiding thuis
Om goede foto’s van de darm te kunnen maken is het belangrijk dat de darmen schoon zijn.
De dag voor en de dag van het onderzoek moet u daarom een dieet volgen. De dieetvoorschriften krijgt u apart mee. Soms kan er wat bariumcontrast gemorst worden, neemt u
daarom schoon ondergoed mee naar het ziekenhuis.

Dikke darm onderzoek

Waar vindt het onderzoek plaats
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie bevindt zich in
gebouw Ca, tweede verdieping. U kunt zich melden bij de balie van de afdeling Radiologie.
Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats in de röntgenkamer. U moet zich voor het onderzoek helemaal
uitkleden en u krijgt een jasje van het ziekenhuis aan.
Tijdens het onderzoek ligt u op de röntgentafel. De radioloog brengt via de anus een
slangetje in uw darm. Door dit slangetje loopt het bariumcontrast in de endeldarm en de
dikke darm. Gedurende het onderzoek kijkt de radioloog met behulp van röntgendoorlichting en worden er röntgenfoto's gemaakt. Om alle kanten van de darm te kunnen
bekijken, zal de radioloog u vaak vragen te draaien. Soms wordt u gevraagd om tijdens het
maken van de foto's de adem even in te houden. Als er voldoende foto's zijn gemaakt wordt
de röntgentafel langzaam rechtop gezet zodat het contrastmiddel weer uit de darm kan
lopen. Als er teveel contrastmiddel in de darm blijft zitten wordt u gevraagd om even naar
het toilet te gaan en te proberen meer contrastmiddel kwijt te raken.
Hierna komt u weer op de onderzoektafel liggen en dan behoort de dikke darm leeg te zijn.
Het contrastmiddel zal wel aan de wand van de darm blijven plakken, maar doordat de rest
van de darm leeg is, is die wand dan juist goed te beoordelen. Om de darm beter te
ontplooien wordt er via het slangetje in de anus lucht geblazen. Dit geeft een vol gevoel en
is vaak het vervelendste deel van het onderzoek. Er worden weer foto’s gemaakt van de
darm in verschillende richtingen. Vervolgens wordt de slang verwijderd en is het onderzoek
afgelopen. Op het toilet kunt u de ingebrachte lucht weer kwijt.
Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.
Na het onderzoek
Door de ingebrachte lucht heeft u de eerste tijd last van winderigheid.
Om het achtergebleven bariumcontrast kwijt te raken is veel drinken meestal voldoende. In
enkele gevallen geven wij als laxeermiddel een flesje bitterzout mee. Dit moet u thuis
verdunnen in een glas water en opdrinken.
De ontlasting kan door het bariumcontrast enkele dagen een witte kleur hebben.
De urine kan één of twee dagen iets rood verkleuren door de Prunacolon die in uw dieet
opgenomen is.
De uitslag
De radioloog kan u de uitslag meestal niet meteen geven. De foto's worden later op de dag
bestudeerd en met eventuele vorige onderzoeken vergeleken. Hierna maakt de radioloog een
verslag voor uw behandelend arts. Deze zal de uitslag met u bespreken.
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Bij verhindering of als u verlaat bent
Als u verhinderd bent en de afspraak wilt verzetten, belt u dan ruim van te voren op
(tenminste 2 dagen voor het onderzoek). Bent u verlaat op de dag van het onderzoek, meld
dit dan ook. De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn op werkdagen bereikbaar van
08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 010 704 56 39.
Tot slot
Deze folder geeft géén volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie
die door de arts is gegeven. Heeft u nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de laborant(e) of
aan de radioloog.

3

5529172

Erasmus MC
‘s Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl

© Erasmus MC - Patiëntencommunicatie –12/11

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

