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Contact
Secretariaat radiologie:
056/ 62 33 55

Telefoonnummer onthaal: 
056/ 62 31 11

Afspraak
Uw afspraak is op  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .  /  . . . . . . . . 

om . . . . . . . .  :  . . . . . . . .  uur

 
Bent u verhinderd? Bel de afdeling radiologie voor een 
nieuwe afspraak, zo kan een andere patiënt in uw plaats 
worden geholpen.

Telefoon: 056/ 62 33 55 
Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 8u tot 19u
Zaterdag van 9u tot 12u 

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kan U steeds terecht 
op het secretariaat van de Dienst Radiologie.
Telefoon: 056/ 62 33 55

Radiologen
Dr. E. Janssens
Dr. F. Van Geluwe
Dr. J. Van Melkebeke
Dr. Tom D'Hoore



Na het onderzoek?
Na het onderzoek kan u rustig naar het toilet gaan en 
krijgt u de mogelijkheid om u te verfrissen. Het is nuttig 
om na het onderzoek een verbandje aan te brengen in 
uw slip. Neem eventueel wat reserveondergoed mee. 
Om de barium volledig te verwijderen dient u na het 
onderzoek thuis nog twee liter water extra te drinken.

Nazorg
De gebruikte contrastvloeistof kan soms wat verstop-
ping van de darm (obstipatie) veroorzaken. Na het 
onderzoek wordt aangeraden om in de loop van de 
dag anderhalve liter water extra te drinken om dit te 
voorkomen.

Duur van het onderzoek?
Aangezien u op voorhand een beker contrastvloeistof 
moet drinken, moet u voor het volledige onderzoek 2 
uur voorzien. Het onderzoek (maken van de opnames) 
zelf duurt ongeveer 20 minuten.

Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek kan de radioloog de ligging van 
blaas, baarmoeder, rectum en dunne darm beoordelen. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de functie van de 
bekkenbodem te beoordelen en bij plas- of stoelgangs-
problemen (incontinentie, constipatie, vaginale zwelling/
drukgevoel, …)

Voorbereiding?
Indien u  recent andere (contrast)-onderzoeken gehad 
heeft, moet u dit melden voor het onderzoek begint.

Het onderzoek?
Eerst zal u een beker bariumpap moeten drinken om de 
dunne darm te vullen. Omdat de contraststof tijd nodig 
heeft om de dunne darm te bereieken, moet u daarna 
minstens één uur wachten.

Dan wordt u naar de onderzoekszaal gebracht en wordt 
de blaas gevuld met een contrastvloeistof.

Om het onderste gedeelte van de dikke darm (rectum) 
goed in beeld te krijgen vullen we ook het rectum met 
een contrastvloeistof.  

Als laatste stap brengen we via een soepele sonde con-
traststof in de vagina.  

Daarna kunnen de foto’s genomen worden. Er worden 
verschillende foto’s genomen (zowel in zijligging als in 
zittende houding). De radioloog zal U hierbij vragen 
verschillende oefeningen uit te voeren(o.a. ontspannen, 
billen samentrekken, persen en stoelgang maken).


