Patiënteninformatie

Defaecografie
Contrastvloeistofonderzoek endeldarm /
sluitspier anus

Inleiding
Een defaecografie is een
röntgenonderzoek waarbij de functie van
de endeldarm (laatste gedeelte dikke
darm) en de sluitspier van de anus met
behulp van contrastvloeistof worden
onderzocht. Het onderzoek vindt plaatst
op de afdeling Radiologie.
Voorbereiding
Om tijdens het onderzoek een goed
beeld te krijgen van de darm is het
belangrijk dat u anderhalf (1½) uur vóór
het onderzoek bariumpap drinkt. Bij het
maken van de afspraak krijgt u dit mee
naar huis. U bereidt het op de volgende
manier:
1.
2.
3.
4.
5.

Bariumpoeder goed schudden
Voeg 65 ml water toe
Goed schudden
Laat het 5 minuten staan
Nogmaals goed schudden

Dit anderhalf uur vóór het onderzoek
voorzichtig helemaal opdrinken.
Heeft u problemen met slikken? Dan
kunt u ervoor kiezen om de bariumpap
op de afdeling Radiologie op te drinken.
In dat geval meldt u zich anderhalf uur
voor de afspraaktijd bij de balie van de
Radiologie. Geef duidelijk aan dat u de
bariumpap nog moet drinken.
Onderzoek
De radiodiagnostisch laborant legt uit
welke kleding u aan kunt houden en u
krijgt een disposable schort. U gaat op
uw linkerzij op de onderzoekstafel
liggen en de radioloog brengt een
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slangetje in de anus. Via dit slangetje
wordt de endeldarm gevuld met barium.
De onderzoekstafel wordt rechtop gezet
en u komt op een speciale po te zitten.
Op verzoek van de radioloog spant u de
bekkenbodemspieren aan. Dit doet u
door de billen samen te knijpen.
Vervolgens moet u ontspannen, dan
weer de billen samenknijpen en tot slot
moet u de barium eruit persen. U
ontvangt tijdens het onderzoek
duidelijke instructies.
Duur
Het onderzoek duurt 20 tot 40 minuten.
Na het onderzoek
Na het maken van de foto’s gaat u naar
het toilet en kunt u zich wassen. Het is
verstandig om na het onderzoek
voldoende te drinken (1½ liter extra). De
ontlasting kan de eerste dagen na het
onderzoek nog wit zijn gekleurd door de
bariumpap.
Belangrijk
Mocht u zwanger zijn, of denken
zwanger te kunnen zijn, meldt u dit dan
van te voren bij uw behandelend arts of
de radiodiagnostisch laborant.
De uitslag
De behandelend arts die het onderzoek
heeft aangevraagd, informeert u over de
uitslag.
Opmerkingen over deze folder
Ontbreekt er informatie in deze folder of is
iets onduidelijk beschreven, dan horen wij
dat graag. U kunt uw opmerkingen
doorgeven via voorlichting@zha.nl
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