Röntgenonderzoek van
de dikke darm (colon)

U heeft een afspraak voor een röntgenonderzoek van de dikke
darm (colon). Bij dit onderzoek wordt een contrastmiddel
gebruikt. Deze folder informeert u over het onderzoek en de
voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten
verlopen. Wilt u zich 10 minuten vóór de afspraak melden bij de
receptie van de afdeling Radiologie.

HMC-patiëntenpas
Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft
u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd, dan kunt u deze
vóór het onderzoek laten maken of aanpassen. Dit kan bij het Inschrijf- en
afsprakenbureau in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar
het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak.

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw
afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan
voor een andere patiënt gebruikt worden. Bellen kan op werkdagen van
maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer
088 979 46 00.
Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw
vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.
Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Doel van het onderzoek
Met het onderzoek wordt de binnenkant van de dikke darm in beeld
gebracht. Uw darm wordt met een contrastmiddel en lucht gevuld, zodat
deze goed zichtbaar is op röntgenbeelden. Hiervoor wordt een slangetje in
de anus ingebracht. Het contrastmiddel is een bariumpap of een waterig
jodiumhoudend contrastmiddel. Welk type u krijgt wordt bepaald door de
radioloog op de dag van het onderzoek.

Voorzorgsmaatregelen
Zwangerschap
Als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, wilt u dan ruim voor het onderzoek
contact opnemen met de afdeling Radiologie. In overleg met de arts wordt
beslist of het onderzoek doorgaat of uitgesteld wordt.
Diabetes
Heeft u diabetes en gebruikt u hiervoor insuline? Meldt u dit dan bij het
maken van de afspraak. Wij proberen de afspraaktijd voor u aan te passen.
Anticonceptiepil en andere medicijnen
Bij gebruik van een anticonceptiepil moet u rekening houden met een
verminderde betrouwbaarheid omdat u vóór het onderzoek moet laxeren.
Ook de werking van andere medicijnen kan hierdoor veranderen.
Waardevolle zaken
Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het
ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw
persoonlijke eigendommen.

Voorbereiding
Dieet en laxeermiddel
Om de binnenkant van de dikke darm te beoordelen is het belangrijk dat
uw darm zo min mogelijk ontlasting bevat. Daarom krijgt u één dag vóór
het onderzoek een dieet en laxeermiddel. Achterin deze folder vindt u een
schema voor het gebruik van het laxeermiddel en een voorschrift voor
het dieet. De arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd geeft u
het recept voor het laxeermiddel Klean-prep®. U kunt dit bij uw apotheek
ophalen. Het is belangrijk dat u de bijgevoegde gebruiksaanwijzing goed
doorleest en opvolgt. Als u bent begonnen met het laxeermiddel adviseren
wij u in de buurt van een toilet te blijven, omdat het laxeermiddel diarree
veroorzaakt.

Op de dag van het onderzoek mag u in de ochtend een licht ontbijt
(1 beschuitje met jam of suiker en een kop thee). U mag tot 1 uur voor het
onderzoek thee en water zonder koolzuur drinken.
Medicijngebruik
Gebruikt u medicijnen, dan kunt u deze volgens voorschrift innemen.

Het onderzoek
Voor het onderzoek moet u uw kleding uitdoen en uw sieraden afdoen.
Tijdens het onderzoek kunt u een hemd of T-shirt aanhouden. Er mogen
geen (druk-)knopen aan uw kleding zitten. In de onderzoekskamer neemt
u plaats op de röntgentafel. Boven de tafel hangt een röntgentoestel
die tijdens het onderzoek over u heen schuift. U gaat op uw zij liggen.
De laborant brengt een slangetje (canule) via uw anus in de endeldarm
en laat het contrastmiddel inlopen. Dit geeft het gevoel alsof u naar het
toilet moet. Het is belangrijk om het contrastmiddel goed op te houden.
De radioloog vraagt u om in verschillende richtingen te draaien en
maakt ondertussen de röntgenopnamen. Daarna laat de radioloog het
contrastmiddel via het slangetje uit uw darmen lopen. Vervolgens wordt
er via het slangetje lucht in uw dikke darm gebracht. Het inbrengen
van de lucht kan krampen en een opgeblazen gevoel geven. Er wordt u
weer gevraagd om op de röntgentafel te draaien, zodat er verschillende
röntgenopnamen gemaakt kunnen worden. Daarna wordt het slangetje
verwijderd.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.

Na het onderzoek
• De ingeblazen lucht kan winderigheid veroorzaken. Na afloop van het
onderzoek kunt u op het toilet in de kleedkamer een groot deel van de
lucht kwijtraken. Neemt u de tijd om de darmen weer tot rust te laten
komen. Na het onderzoek kunt u nog enige tijd krampen in de buik
hebben.
• Als er bariumpap is gebruikt tijdens het onderzoek heeft uw ontlasting
een witte kleur. Dit kan enkele dagen duren. Ook kan uw stoelgang
tijdelijk vertragen. Door de eerste twee dagen na het onderzoek één tot

twee liter per dag extra te drinken, zal de ontlasting weer op gang komen.
• Van het waterige contrastmiddel merkt u na het onderzoek niets. De
ontlasting kan wat plakkerig zijn.
Complicaties
Door het inbrengen van het slangetje is er een kleine kans dat er een gaatje
in de darmwand is gemaakt. De ontlasting kan via de opening in de darm,
de buik in lekken en veroorzaakt een ontsteking. Heeft u na het onderzoek
een lange tijd hevige buikpijn en krijgt u koorts dan moet u contact
opnemen met de afdeling Radiologie of de Spoedeisende Hulp.
De bariumpap in de darmen kan bij uitzondering een verstopping geven.
Na het onderzoek moet uw normale ontlastingspatroon op gang komen.
Duurt dit drie dagen of langer dan u gewend bent? Neem dan contact op
met de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

De uitslag
De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag door aan de arts
die voor u het onderzoek heeft aangevraagd. De arts bespreekt met u de
uitslag.

Vragen
Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen met de afdeling
Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00. Ook voor,
tijdens of na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.
Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de
Spoedeisende Hulp.
HMC Bronovo		
088 979 44 45
HMC Westeinde:
088 979 23 80

Tijdschema voor het laxeermiddel en het
dieetvoorschrift
Om de binnenkant van de dikke darm te beoordelen is het belangrijk dat
uw darm zo min mogelijk ontlasting bevat. Daarom krijgt u één dag vóór het
onderzoek een dieet en laxeermiddel voorgeschreven.
Klean Prep®
Voor het onderzoek wordt het laxeermiddel Klean Prep® gebruikt om het
darmkanaal te reinigen. Het veroorzaakt een dunne stoelgang en spoelt op
die manier de dikke darm schoon. De werking begint meteen na inname.
De ontlasting komt meestal binnen één tot twee uur op gang. Hierna zult u
regelmatig naar het toilet gaan.
Wanneer er drie uur na de eerste inname nog geen stoelgang heeft
plaatsgevonden stopt u met de Klean Prep® en neemt u contact op met de
arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Wanneer de stoelgang
bestaat uit een geheel heldere vloeistof, kunt u stoppen met Klean Prep®.
Een verpakking bestaat uit vier zakjes Klean Prep®. De zakjes bevatten een
oplosbaar poeder. De Klean Prep®-oplossing is om te drinken en heeft een
vanillesmaak. U moet alle zakjes gebruiken tot uw darmen schoon zijn. Volg
de instructies uit de bijsluiter van de Klean Prep®. Heeft uw arts u extra
instructies gegeven, volg deze dan op.
Gebruik het laxeermiddel één dag vóór het onderzoek totdat de
voorgeschreven hoeveelheid van 4 liter is ingenomen. U moet de 4 liter
binnen ongeveer 6 uur opdrinken.
Eet tenminste twee uur vóór u begint met de Klean Prep® géén vast voedsel
meer. Tijdens en na het drinken van de vloeistof mag u ook niet meer
eten. Begin 2 uur na de lunch. Maak de Klean Prep®-oplossing volgens de
voorschriften in de bijsluiter klaar. Let op: drink de eerste liter niet binnen
één uur, gebruik hiervoor de volledige voorgeschreven tijd. Na het oplossen
in water moet de Klean Prep® in de koelkast worden bewaard en binnen
48 uur worden gebruikt.

Tijdschema laxeermiddel
12.00 – 12.30 uur
14.30 uur

16.00 uur

17.30 uur

19.00 uur

Lunch
Klean Prep®-oplossing klaarmaken.
Start met drinken van de 1e klaargemaakte
vloeistof, totdat dit op is.
Drink elke tien tot vijftien minuten een glas van de
oplossing.
Klean Prep®-oplossing klaarmaken.
Start met drinken van de 2e klaargemaakte
vloeistof, totdat dit op is.
Drink elke tien tot vijftien minuten een glas van de
oplossing.
Klean Prep®-oplossing klaarmaken.
Start met drinken van de 3e klaargemaakte
vloeistof, totdat dit op is.
Drink elke tien tot vijftien minuten een glas van de
oplossing.
Klean Prep®-oplossing klaarmaken.
Start met drinken van de 4e klaargemaakte
vloeistof, totdat dit op is.
Drink elke tien tot vijftien minuten een glas van de
oplossing.

Houdt u er rekening mee dat u tot laat in de avond bezig bent met het
innemen van het laxeermiddel Klean Prep® wanneer u later start. Een later
schema kan invloed hebben op uw nachtrust.
Tips:
Om het drinken van Klean Prep® makkelijker te maken, kunt u onderstaande
tips volgen:
• Drink de Klean Prep® gekoeld
• Drink de Klean Prep® met een rietje, zodat de vloeistof wat verder in de
mond komt
• Voeg een beetje citroensap of de zoetstof aspartaam toe
• Voeg een scheutje limonadesiroop toe (let op: uitsluitend siroop zonder

de zoetstof sorbitol)
• Gebruik kauwgom tijdens het drinken en tussen de drinkbeurten

Dieetvoorschrift
De dag vòòr het onderzoek
• ’s Morgens normaal ontbijt.
• ’s Middags normaal lunchen.
• Tijdens het drinken van de Klean Prep® mag u heldere vloeistoffen zonder
koolzuur drinken (bijvoorbeeld thee, bouillon, etc.).
De dag van het onderzoek
Heeft u de afspraak in de ochtend? Dan mag u ’s ochtends vóór 08.00 uur
nog licht ontbijten met een beschuitje met jam of suiker en een kopje
thee. Tot één uur voor het onderzoek mag u nog thee en/of water zonder
koolzuur drinken. Daarna mag u niets meer eten, drinken en roken.
Eventuele medicijnen mag u volgens voorschrift innemen.
Heeft u de afspraak in de middag? Dan mag u ’s ochtends licht ontbijten.
Vóór 12.00 uur mag u een lichte lunch. Als ontbijt en lunch mag u een
beschuitje met jam of suiker en een kopje thee. Tot één uur voor het
onderzoek mag u nog thee en/of water zonder koolzuur drinken. Daarna
mag u niets meer eten, drinken en roken.
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