Defaecografie
Onderzoek van de endeldarm
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Belangrijk:
Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u
zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact met ons op!

1.

Inleiding

U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor een onderzoek
van de endeldarm. In overleg met uw arts hebt u hiermee ingestemd. Via deze
folder willen wij u informatie geven over dit onderzoek. De informatie in deze
folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven
zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog (arts die dit onderzoek
uitvoert) een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is
niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden.

2.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het zichtbaar maken van de endeldarm met behulp van een contrastmiddel (bariumpap). Hiermee kan mogelijk de oorzaak
van uw klachten worden vastgesteld.

3.

Voorbereiding

Als u de afspraak maakt, krijgt u van de afdeling Radiologie een potje witte
pap mee naar huis.
Twee uur voor het onderzoek voegt u een half kopje (± 100 cc) water toe aan
de witte pap, hierna goed schudden. Vervolgens drinkt u de beker leeg.

1

4.

Voor het onderzoek

Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis. Wij adviseren u om een hemd of een T-shirt mee te nemen om tijdens het onderzoek
te dragen.
U wordt verzocht zich tien minuten voor de afgesproken tijd bij de balie
van de afdeling Radiologie te melden.
Indien u gebruik maakt van anustampons, zou u deze dan mee kunnen nemen? U kunt plaats nemen in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent, haalt
de laborant u op en brengt u naar het kleedkamertje. Daar wordt u verteld wat
u uit kunt trekken. De laborant haalt u via de andere deur uit het kleedkamertje.

5.

Tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek moet de endeldarm schoon zijn. Hiervoor krijgt u in een
onderzoekskamer een klysma. U moet proberen de vloeistof 15 minuten in te
houden, hierna mag u naar het toilet.
Vrouwelijke patiënten kunnen hier een tampon gedrenkt in contrastvloeistof
inbrengen. Mocht dit niet lukken, dan wordt door de radioloog een beetje bariumpap in de schede gebracht. Dit is om de ligging van de baarmoeder te markeren.
Vervolgens gaat u op uw linkerzij op de brancard liggen. De laborant brengt
een slangetje (canule) in de anus in. Door de canule loopt bariumpap in uw
dikke darm. Daarna wordt de endeldarm gevuld met dikke bariumpap. Deze
heeft dezelfde dikte als normale ontlasting. De pap zorgt ervoor dat de endeldarm zichtbaar is op de monitor.
Om de anus te markeren plakt de laborant een draadje met loodjes op de bilnaad. Tijdens het onderzoek komt u op een postoel te zitten. De radioloog

2

vraagt u om de pap uit te persen. Terwijl u dit doet, wordt een aantal opnames
gemaakt.
Het onderzoek zal ongeveer een uur duren.

6.

Na het onderzoek

Uw ontlasting kan enkele dagen na het onderzoek wit van kleur zijn. Om de
pap zo snel mogelijk kwijt te raken en om verstopping te voorkomen moet u de
eerste twee dagen minimaal een liter extra drinken. Wanneer u last heeft van
een trage stoelgang kunt u eventueel een glas water met bitterzout drinken.
Bitterzout is zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar en is oplosbaar in water: 15 gram bitterzout op één glas water.

7.

Uitslag

De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag zult
krijgen.
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8.

Tot slot

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor
kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
Heeft u nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze
stellen voor het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag
tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie, tel: 0513 685 771.
Vergeet niet uw patiëntenkaart en uw eventuele verwijsbrief van ziekenhuis
“Tjongerschans” mee te nemen of te laten maken bij de aanmeld- / inschrijfbalie!
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