Radiologie

Defecografie
Algemene informatie voor poliklinische patiënten
Inleiding
Uw behandelend arts heeft u doorgestuurd
voor een radiologisch onderzoek van de
endeldarm (het rectum). In deze folder vindt
u informatie over dit onderzoek. Ook kunt u
lezen wat er van u wordt verwacht.
Opmerkingen vooraf
Bent u zwanger of twijfelt u er zelfs maar aan,
dan moet u dit melden en een andere
afspraak maken. Röntgenstralen kunnen
schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
Het onderzoek kan niet worden uitgevoerd
als u menstrueert op het tijdstip van het
onderzoek. Indien dit het geval is, neemt u
dan contact op met de afdeling Radiologie
om de afspraak te verzetten.
Afspraak maken
Voor het maken / wijzigen van een afspraak
belt u maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur
en 17.00 uur naar de afdeling Radiologie op
telefoonnummer (0182) 50 50 15.
Wanneer u via uw huisarts een verwijsbrief
heeft ontvangen met een uniek nummer voor
Zorgdomein, vermeldt u bij het maken van de
afspraak dit Zorgdomein-nummer. Tevens
vermeldt u uw naam en geboortedatum.
Wat neemt u mee?
• Zorgverzekeringspapieren
• Identificatiebewijs
• Afsprakenmapje
• Aanvraagformulier radiologie (indien u
deze heeft meegekregen van uw
behandelend arts) Zonder
aanvraagformulier moet u er rekening

•

mee houden dat het onderzoek wellicht
geen doorgang kan vinden.
Nummer Zorgdomein (indien aanvraag
via Zorgdomein)

Doel van het onderzoek
Het doel van een defecografie is om de
endeldarm nader te onderzoeken.
Voorbereiding thuis
U mag gewoon eten en drinken.
Voorgeschreven medicijnen kunt u op
normale wijze blijven innemen.
Ongeveer 1 uur vóór het onderzoek drinkt u
een beker bariumpap; u heeft het poeder
hiervoor meegekregen bij de balie van de
afdeling Radiologie. Barium is een
contrastmiddel dat uw darmen op
röntgenfoto’s zichtbaar maakt.
Deze bariumpap maakt u op de volgende
manier klaar: u schenkt ongeveer 65 ml water
bij het poeder in het witte potje (E-Z-HDbarium-sulfaat), u draait het deksel weer op
het potje, schudt heel goed (niet roeren) en
drinkt deze pap op.
Het onderzoek
U meldt zich op de afgesproken tijd op de
afdeling Radiologie. In de onderzoekskamer
krijgt u een jasje van het ziekenhuis aan. Aan
vrouwelijke patiënten wordt gevraagd of zij
een gaasje in de vagina willen inbrengen dat
vochtig is gemaakt met een contrastmiddel.
Vervolgens gaat u op de onderzoekstafel
liggen. De radioloog (de medisch specialist
van de afdeling Radiologie) of laborant(e)
(een medewerker van de afdeling) brengt
voorzichtig een slangetje in de anus. Via dit

slangetje loopt dikke bariumpap uw
endeldarm in. Dit kan een drukkend gevoel
geven.
Vervolgens wordt op het röntgenapparaat
een soort toiletje gezet. De laborante helpt u
plaats te nemen op dit toiletje. Daarna moet
u de ingebrachte bariumpap weer
uitdrukken. Tijdens het uitdrukken worden
röntgenfoto's gemaakt. Hierna is het
onderzoek klaar en kunt u naar het toilet.

Uw afspraak is op ……………dag
d.d. …………… om …...………uur.
U wordt verwacht op de
afdeling Radiologie route 70.
Indien u uw afspraak niet ten minste 24 uur
van te voren hebt afgezegd, kunnen u
kosten in rekening worden gebracht.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt inclusief wachttijd
ongeveer drie kwartier.
Colofon

Na het onderzoek
Om de bariumpap kwijt te raken is het
belangrijk om in de loop van de dag veel te
drinken, ongeveer 2 à 3 liter vocht.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw
behandelend specialist.
Wat te doen bij verhindering?
Als u bent verhinderd, wilt u ons dan a.u.b.
tijdig bellen. U kunt dan meteen een nieuwe
afspraak maken.
• Afdeling Radiologie Bleulandweg 10,
Gouda, telefoon: (0182) 50 50 15.
Vragen en inlichtingen
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.
Ook kunt u bellen naar het algemene
informatienummer (0182) 50 50 50.
Indien u na het lezen van deze folder vragen
hebt over het onderzoek, dan kunt u die
stellen aan de radioloog en/of radiologisch
laborant(e) die bij het onderzoek aanwezig
zijn.
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