Röntgenonderzoek van de
dunne darm

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Binnenkort heeft u een afspraak voor een röntgen-onderzoek van de
dunne darm. Bij dit onderzoek worden er foto’s van de dunne darm
gemaakt.
Om dit orgaan voor röntgenstraling zichtbaar te maken, wordt gebruik
gemaakt van contrastvloeistof en een gelei-oplossing. Deze vloeistof wordt
door een dun slangetje via de mond of neus, de slokdarm en de maag in de
dunne darm gebracht. In deze folder kunt u lezen wat er gebeurt bij dit
onderzoek en waar u aan moet denken.

Waar u aan moet denken?
Indien u zwanger bent of denkt te zijn, wilt u dit dan vóór het onderzoek
melden aan de laborant?
Voorbereiding
De voorbereiding van het onderzoek is erop gericht om de dunne darm goed
schoon te krijgen. Voedselresten in de dunne darm zijn storend voor het
onderzoek. Om de dunne darm goed schoon te krijgen, krijgt u een
laxeermiddel mee. Verder dient u de onderstaande instructies op te volgen.
1) Dag vóór het onderzoek:
Neem om 14.00 uur de twee meegekregen potjes magnesiumsulfaat in
met één liter water.
Om ongeveer 18.00 uur mag u een licht verteerbare broodmaaltijd
gebruiken
2) Dag van het onderzoek:
Op de dag van het onderzoek komt u nuchter op de afdeling radiologie.
Dat wil zeggen: niet meer eten, drinken, roken of kauwen op kauwgom
vanaf 00.00 uur ’s nachts tot na het onderzoek.
Eventuele medicijnen mag u innemen met wat water.

Dag van het onderzoek
U meldt zich vijf minuten voor de afgesproken tijd bij de receptie van de
afdeling radiologie. De afdeling is op vleugel A, eerste verdieping,
bestemming 41.
Datum: .............dag

......./......./20......

Tijd onderzoek: .............. uur, Ede.
Aanwezig:........................uur, Ede.
Nadat u zich gemeld heeft, wacht u in de wachtruimte tot de laborant u komt
halen. De laborant wijst u de kleedruimte en geeft aan welke kledingstukken
voor het onderzoek moeten worden uitgedaan. Neem zonodig een los hemd
of t-shirt (zonder knopen of metaal!) mee. De laborant haalt u op uit de
kleedruimte.
Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog, geassisteerd door de
laborant. Nadat u op de onderzoekstafel heeft plaatsgenomen, brengt de
radioloog of laborant een slangetje via de mond of neus door de slokdarm en
de maag in de dunne darm. Hierdoor laat de radioloog contrastvloeistof
(bariumpap) en een gelei-oplossing in de dunne darm lopen. Tegelijkertijd
worden van verschillende dunne darmgedeelten foto’s gemaakt in
verschillende houdingen liggend op de buik en op de rug. Er zal van u
gevraagd worden in deze verschillende houdingen te draaien. Bij sommige
opnamen is het nodig dat de radioloog uw buik indrukt, het is niet de
bedoeling dat dit drukken veel pijn doet. Wanneer van alle gedeelten van de
dunne darm foto’s gemaakt zijn, bent u over het algemeen klaar.
Het gehele onderzoek duurt ongeveer één uur, soms wat langer. Uw
specialist heeft na ongeveer vier werkdagen de uitslag van het onderzoek.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u last krijgen van diarree als gevolg van het
contrastmiddel en de gelei-oplossing. Daarom krijgt u direct na het
onderzoek de gelegenheid om naar het toilet te gaan. De eerste dagen na
het onderzoek zult u resten van het contrastmiddel in de ontlasting

tegenkomen, waardoor de ontlasting kan verkleuren. Dit is gebruikelijk. Het is
belangrijk om de eerste twee dagen na het onderzoek goed te drinken, dat
wil zeggen één liter per dag extra om het kwijtraken van de pap te
bevorderen. Bij obstipatieklachten is het wenselijk om gedurende twee dagen
bitterzout te gebruiken (te verkrijgen bij apotheek of drogist) om het
kwijtraken van de pap te bevorderen. De dag na het onderzoek en de dag
daarna neemt u 1x 25 gram bitterzout opgelost in water in.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u die dan gerust aan de
laborant. U kunt ook op werkdagen bellen naar de afdeling radiologie.
Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit tijdig (48 uur
tevoren) door te geven. Wij kunnen dan nog een andere patiënt
oproepen/plaatsen.
Afspraken en Informatie
Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur, tel. (0318) 43 39 00.
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