Röntgenonderzoek van de dikke darm
Onderzoek naar lekkage in de darmwand na een operatie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een röntgenonderzoek van de
dikke darm op de afdeling radiologie van CWZ.

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.

Contrastmiddel
Bij dit onderzoek word jodiumhoudend waterig contrastmiddel gebruikt. Het contrastmiddel
kan in zeldzame gevallen tot een overgevoeligheidsreactie leiden. Bent u overgevoelig voor
contrastvloeistof of jodiumhoudende stoffen? Meld dit dan bij de laborant. Bij het onderzoek
kan daar dan eventueel rekening mee worden gehouden.

Voorbereiding
Er is geen speciale voorbereiding nodig, omdat u een stoma heeft. Het is wel belangrijk dat u
een extra stomazakje meeneemt om eventueel te kunnen verwisselen.

Kleding
Kies voor kleding die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken. Tijdens het onderzoek mag u
(alleen) een hemd of T-shirt en sokken aanhouden. Het is verstandig extra ondergoed mee te
nemen.

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, wordt u opgehaald.

Onderzoek
 De laborant haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar een kleedkamer naast de
onderzoekkamer. U kleedt zich hier uit. Uw onderbroek moet u ook uit te trekken. Het is
prettig een hemd of T-shirt en sokken aan te houden tijdens het onderzoek.
 Wanneer u op de tafel van het röntgenapparaat ligt, gaat u op de zij liggen.
 De laborant met specialisatie of de radioloog brengt een kort dun slangetje in uw anus of
via het stoma. Er zit een ballonnetje aan het slangetje wat opgeblazen wordt.
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 Het contrastmiddel loopt via een slang de darm in en het ballonnetje voorkomt dat het
contrast lekt. U kunt tijdelijk een beetje aandranggevoel krijgen.
 Er worden foto’s gemaakt van verschillende kanten.
 Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u gebruik maken van het toilet zodat het contrastmiddel uw lichaam
weer kan verlaten. Niet al het contrastmiddel zal meteen het lichaam verlaten, hierdoor kunt
u ook later op de dag nog wat contrastvloeistof verliezen. Het kan zijn dat u enige tijd een wat
onaangenaam gevoel in de buik houdt. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Als u
vindt dat het te lang duurt, kunt u contact opnemen met de afdeling radiologie of met uw
behandelend arts.

Uitslag
De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag zo snel mogelijk door aan uw
behandelend arts (huisarts of specialist). Deze brengt u op de hoogte van de resultaten bij de
eerstvolgende afspraak.

Complicaties/bijwerkingen
De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo weinig
dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Ook als u meerdere onderzoeken heeft
ondergaan.

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.

Informatie
Deze folder beschrijft de gang van zaken bij het onderzoek. De informatie in deze folder is van
algemene aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt.
Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet
mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico’s en bijwerkingen zijn in
algemene zin aangegeven.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling
radiologie of uw behandelend arts. De laborant en de laborant met specialisatie of de
radioloog vertellen u tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt dan ook
vragen stellen.

Afspraak
Uw afspraaktijd is:
.................................................. dag
............................................. datum
...................................................tijd
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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

