Röntgenonderzoek van de
maag, slokdarm en 12vingerige darm
(kinderen/jongeren)

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Binnenkort worden er foto’s gemaakt van de slokdarm, maag en 12
vingerige darm. Om deze organen voor röntgenstraling zichtbaar te
maken wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. In deze folder
kan je lezen wat er gebeurt bij dit onderzoek en waar u aan moet
denken.

Als je overgevoelig bent voor contrastvloeistof of jodium, wil jij dit dan vóór
het onderzoek melden aan de laborant?
Voorbereiding
Kinderen van 0 tot 4 jaar:
De laatste voeding dient minimaal vier tot vijf uur voor het onderzoek
gegeven zijn.
Kinderen van 4 tot 18 jaar:
Voor dit onderzoek mag je niets eten of drinken. Vanaf 00.00 uur
(middernacht) kan je niet meer eten, drinken of roken. Bij gebruik van
medicijnen mag je wel één slokje water innemen.

Dag van het onderzoek
Je meldt je vijf minuten voor de afgesproken tijd bij de receptie van de
afdeling radiologie. De afdeling is te vinden op de A-vleugel, 1e verdieping,
bestemming 41.
Datum: .............dag

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

Tijd onderzoek: .............. uur, Ede.
Nadat jij je gemeld hebt, mag jij in de wachtruimte gaan zitten tot een
laborant jullie komt halen. De laborant wijst de kleedruimte en geeft aan
welke kledingstukken voor het onderzoek moeten worden uitgedaan. De
laborant haalt jou op uit de kleedruimte.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog, geassisteerd door de
laborant. Bij aanvang van het onderzoek krijg jij een bruispoeder die de maag
moet laten ontplooien. De lucht in de maag mag jij niet opboeren.
Daarna krijg jij een beker contrastvloeistof (bariumpap) waarvan je tijdens het
onderzoek op verzoek van de radioloog een slok in de mond moet nemen en
(opnieuw op verzoek) doorslikken.
De radioloog zal als de contrastvloeistof via de slokdarm naar de maag en
de twaalfvingerige darm loopt een aantal foto’s maken. Deze foto’s worden
vanuit verschillende invalshoeken zowel staand als liggend gemaakt,
waarvoor je in verschillende richtingen moet draaien.
Het gehele onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten. De uitslag van het
onderzoek hoor je van de kinderarts.

Na het onderzoek
De eerste dagen na het onderzoek kom je resten van het contrastmiddel in
de ontlasting tegen, waardoor de ontlasting kan verkleuren. Dit is gebruikelijk.
Om eventuele obstipatieklachten (als gevolg van het contrastmiddel) tegen
te gaan is het belangrijk om de eerste twee dagen na het onderzoek goed te
drinken, dat wil zeggen één liter per dag extra.

Vragen
Als je nog vragen heeft over het onderzoek, stel die dan gerust aan de
laborant. Zij zullen jouw vragen beantwoorden. Je kan ook op werkdagen
bellen naar de afdeling radiologie.
Als jij de afspraak niet kunt nakomen, wil jij dit dan op tijd doorgeven (twee
werkdagen tevoren). Wij kunnen dan nog een andere patiënt oproepen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling radiologie. Dit
kan op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 17.00 uur, (0318) 43 39 00.
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