Röntgenonderzoek
van de dunne darm

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
In deze folder willen wij u informeren over het röntgenonderzoek van
de dunne darm.
U heeft een afspraak voor dit onderzoek

op: ________________ dag _____________ om ___________ uur.

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Albert
Schweitzer ziekenhuis op de locatie Dordwijk.
U kunt zich melden bij de balie van de afdeling Radiologie.

Röntgenonderzoek van de dunne
darm
Er worden röntgenfoto’s van uw dunne darm gemaakt. Met behulp
van contrastmiddel wordt uw dunne darm zichtbaar gemaakt op de
foto’s. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog en
radiodiagnostisch laboranten.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.
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Voorbereiding
Als u zwanger bent of denkt dit te zijn, neemt u dan voor het
onderzoek telefonisch contact op met de afdeling Radiologie waar u
de afspraak heeft.
Voor dit onderzoek is het nodig dat uw dunne darm leeg is. Daarom
moet u ter voorbereiding op het onderzoek een dieet volgen.
De dag voor het onderzoek
De dag voor het onderzoek mag u alleen vloeibaar voedsel
gebruiken zoals koffie, thee, (mineraal)water, bouillon, gezeefde
soep, heldere vruchtensappen, limonade en frisdranken. We raden
u aan om 2,5 tot 3 liter te drinken. U mag geen melkproducten
gebruiken.
Bij het maken van de afspraak voor dit onderzoek, heeft u laxerende
medicijnen meegekregen. Deze medicijnen moet u ‘s morgens om
08.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur als volgt innemen:
 U lost een flesje magnesiumsulfaat op in een glas water en
drinkt dit op. U kunt voor de smaak eventueel wat limonadesiroop toevoegen.
 U neemt twee tabletten bisacodyl in met water.
Deze medicijnen veroorzaken vaak diarree. De medicijnen kunnen
3 uur na het innemen al gaan werken. Het is daarom aan te raden in
de buurt van het toilet te blijven.
Als u medicijnen gebruikt, kunt u die innemen zoals u gewend bent.
Als u diabetespatiënt bent kunt u de dag voor het onderzoek en op
de dag van het onderzoek gewoon eten en uw medicijnen
gebruiken. Daarnaast neemt u de laxerende medicijnen in, zoals
hierboven is beschreven.
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De dag van het onderzoek
Vanaf 3 uur voor aanvang van het onderzoek bent u nuchter. Dat
wil zeggen dat u vanaf dat moment niet meer mag eten en drinken.
Als u medicijnen gebruikt, kunt u die innemen zoals u gewend bent.
We raden u aan om op de dag van het onderzoek geen sieraden te
dragen. U kunt ze dan na het onderzoek ook niet vergeten.
Voor het onderzoek is het belangrijk dat u een volle blaas heeft. Dit
betekent dat u ‘s morgens na het opstaan één keer naar het toilet
mag gaan om te plassen. Daarna mag u pas weer na het
onderzoek.
Als u een stoma heeft, raden wij u aan om wat extra stomazakjes
mee te nemen naar het ziekenhuis.

Het onderzoek
De röntgenlaborant vraagt u uw kleding uit te trekken en een
schortje aan te doen.
In de röntgenkamer vragen we u om minimaal twee volle bekers
bariumpap (vermengd met water) op te drinken. Dit smaakt niet
lekker.
De radioloog beoordeelt daarna of de hoeveelheid pap voldoende is.
Het kan zijn dat u nog meer moet drinken.
Vervolgens gaat u op de onderzoekstafel liggen. Nu worden er foto’s
gemaakt van uw dunne darm.
Om ervoor te zorgen dat de pap over de dunne darm verdeeld
wordt, vraagt de radioloog u te draaien van uw rug naar uw buik en
op uw zij. De tafel waarop u ligt, kan ook rechtop worden gezet.
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Aan het eind van de tafel zit een plank waar u uw voeten tegenaan
kunt zetten.
Als de bariumpap over heel de dunne darm verdeeld is, wordt het
slangetje aangesloten op een zak met water. Als het water in de
dunne darm loopt, worden er weer foto’s gemaakt.

Na het onderzoek
Als alle foto’s gemaakt zijn, kunt u zich weer aankleden. U mag
meteen naar het toilet en u kunt het ziekenhuis verlaten.
Uw ontlasting kan nog enkele dagen wit van kleur zijn. Dit komt door
de bariumpap. Wij raden u aan om de eerste dag na het onderzoek
extra veel te drinken om de bariumpap weer kwijt te raken.
Het is verstandig om iemand mee te nemen naar het ziekenhuis. U
voelt zich door het dieet slap en dan is het prettig als iemand u
thuisbrengt. Ook is het verstandig om iets te eten mee te nemen
voor na het onderzoek.
Uw behandelend arts krijgt na ongeveer een week de uitslag van het
onderzoek.

Tot slot
Wij doen ons best u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo
vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?
Als u verhinderd bent voor dit onderzoek wilt u ons dit dan zo
spoedig mogelijk laten weten? De opengevallen plaats kunnen
we dan voor een andere patiënt gebruiken.
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Ook als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u op
werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur bellen naar de afdeling
Radiologie, tel. (078) 654 71 90.
Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de
verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze
website www.asz.nl

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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