Defaecogram

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een defaecogram te laten
doen. In deze folder krijgt u informatie over het onderzoek en de
voorbereidingen die u moet treffen
Het onderzoek
Defaecogram is een onderzoek waarbij met contrastvloeistof uw endeldarm wordt
bekeken. Door middel van röntgenstralen maakt de radioloog uw endeldarm
zichtbaar op een beeldscherm. Bovendien worden van deze beelden foto’s
gemaakt, die de radioloog achteraf bekijkt.
Doel van het onderzoek
Door middel van een defaecogram kunnen bepaalde afwijkingen aan uw
endeldarm worden opgespoord zoals een uitbochting, een verzakking of
incontinentie.
Duur van het onderzoek
Gemiddeld duurt het onderzoek 30 minuten.
Voorbereiding
Een uur voor de onderzoekstijd drinkt u de beker bariumpap, die u heeft
meegekregen. Door de bariumpap is de dunne darm zichtbaar.
De bariumpap maakt u als volgt klaar:
 120cc water aan de beker toevoegen.
 Goed schudden.
 5 minuten laten staan.
 Nogmaals schudden en opdrinken.
Kleding
Wij adviseren u gemakkelijk zittende kleding te dragen, zoals een hemd of T-shirt,
en uw sieraden zoveel mogelijk thuis te laten.
Hoe gaat het onderzoek
De radiodiagnostisch laborant haalt u op in de wachtkamer en neemt u mee naar
de röntgenkamer voor het maken van de foto’s. Wanneer u op de tafel van het
röntgenapparaat ligt, krijgt u een slangetje in de endeldarm. Hierdoor laat de arts
een beetje pap in uw darm lopen, waarna het slangetje weer wordt verwijderd.
Vrouwelijke patiënten krijgen ook een tampon met contrastvloeistof in de vagina.
Dit is nodig om alle organen goed van elkaar te kunnen onderscheiden. Hierna
neemt u plaats op een speciaal toilet en drukt u de pap uit tijdens het maken van
de röntgenfoto’s.
Na het onderzoek
Na het onderzoek krijgt u de mogelijkheid u op te frissen. De bariumpap die u
gedronken heeft kan uw ontlasting wit of grijs van kleur maken.
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Dit is niet erg en verdwijnt na een paar dagen. Ook kunt u door de bariumpap
eventueel moeilijker naar het toilet. Veel water drinken helpt dan.
Complicaties
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. De bariumpap kan tijdelijk een trage
stoelgang veroorzaken. Verder zijn er van de bariumpap geen bijwerkingen
bekend.
De uitslag
Na het onderzoek beoordeelt de arts de foto’s.
De uitkomst daarvan krijgt u te horen, op uw vervolgafspraak bij de arts die voor u
het onderzoek heeft aangevraagd. Deze bespreekt ook met u welke gevolgen de
uitslagen van het onderzoek voor u hebben
Opmerking
Mocht u zwanger zijn of denken het te kunnen zijn, dan kan het röntgenonderzoek
geen doorgang vinden!
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de
afdeling Radiologie, telefoonnummer 0187 60 74 99.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u tussen
08.30 - 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie, zie
bovenstaand nummer. U wordt voor het onderzoek verwacht op:
……………….dag ……/……/…………

Tijdstip:….………. uur

Vergeet het aanvraagformulier van de dokter niet! Als de arts de aanvraag al
digitaal heeft verzonden, hoeft u geen aanvraagformulier mee te nemen.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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