Röntgenonderzoek van de
slokdarm

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van de
slokdarm (oesophagus) op de afdeling radiologie van CWZ. Bij het onderzoek worden de
slokdarm en het bovenste gedeelte van de maag in beeld gebracht met behulp van
röntgenstralen en een contrastmiddel.
Deze folder beschrijft de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.

Contrastmiddel
Tijdens het onderzoek wordt als contrastmiddel bariumpap gebruikt. Dit contrastmiddel zorgt
ervoor dat de slokdarm en het slikken op de monitor te zien zijn. De bariumpap wordt niet
opgenomen door het lichaam, u raakt het kwijt met de ontlasting.

Voorbereiding
Voor het onderzoek is het belangrijk dat uw maag niet te vol is. Neemt u 's ochtends dus een
licht ontbijt: 1 beschuitje of 1 cracker met 1 beker/glas koffie, thee, melk of water.
Direct na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken. Uw medicijnen kunt u op de
gebruikelijke manier innemen.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent.
Röntgenstraling kan namelijk schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of
zou kunnen zijn, bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek uitgesteld kan
worden.

Melden
10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 3B. U wordt daar verwezen naar de
juiste wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, haalt de radiologisch laborant u op en neemt u
mee naar de kleedkamer.

Onderzoek
De radioloog of gespecialiseerde laborant die het onderzoek doet zal u steeds vertellen wat er
gaat gebeuren:
 In het kleedkamertje kleedt u zich uit. Alleen uw bovenlichaam moet ontbloot worden. Uw
onderlichaam niet. Uw broek/rok en een hemdje of T-shirts zonder knoopjes en metaal
kunt u aanhouden.
 In de onderzoeksruimte gaat u voor een röntgenapparaat staan.
 U krijgt een beker met contrastmiddel waarvan u een slok in de mond neemt.
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 U wacht met doorslikken tot u een teken krijgt.
 Tijdens het slikken en het dalen van het contrastmiddel door de slokdarm naar de maag
worden röntgenfoto’s gemaakt.
 Er worden enkele series foto’s vanuit verschillende richtingen gemaakt.
 Het is mogelijk dat de radioloog of laborant ook de maag nog wil bekijken, hiervoor moet u
zich nog iets op de linker- en rechterzij draaien.
 Soms is het nodig om ook nog foto’s te maken waarbij u een stukje brood te eten krijgt.
 Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken. De eerste dagen na het onderzoek zal
de ontlasting lichter van kleur zijn door de bariumpap. Dit contrastmiddel kan harde
ontlasting veroorzaken. Het is daarom goed om de eerste dagen na het onderzoek extra veel
te drinken (1 tot 2 liter extra per dag).

Complicaties/bijwerkingen
De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo gering,
dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Ook als u meerdere onderzoeken heeft
ondergaan. Zoals hierboven vermeld kan de bariumpap tijdelijk een trage stoelgang
veroorzaken. Verder zijn er van de bariumpap geen bijwerkingen te verwachten.

Uitslag
De radioloog beoordeelt het onderzoek, het resultaat is na ongeveer 5 werkdagen bij uw
behandelend arts. De behandelend arts kan u de uitslag bij de eerstvolgende afspraak
vertellen.

Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de afdeling radiologie.
Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen?
Als u na het lezen nog vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling radiologie of met
uw behandelend arts. De radioloog of laborant vertelt u tijdens het onderzoek steeds wat er
gaat gebeuren. U kunt dan aan hem/haar ook vragen stellen.
Afspraak
Uw afspraaktijd is:…………………………………………………………………………………………………………………….
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Afdeling radiologie (B50) Melden bij Meldpunt 3B
Telefoon algemeen(024) 365 74 31
Telefoon CT/MRI scan (024) 365 74 30
Telefoon angiografie (024) 365 74 86
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Website: www.radiologie.cwz.nl

