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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



Het onderzoek?
 • Vlak voor het onderzoek krijgt u een spuitje met  
  Buscopan. Deze medicatie dient om de dikke darm  
  te ontspannen. Daarna wordt een buisje in de anus  
  ingebracht.  
                                   
 • De radioloog laat via dit buisje een kleurstof inlopen  
  in de dikke darm. Tijdens het inlopen van de 
  contraststof moet u proberen deze stof zo goed  
  mogelijk op te houden.  

 • Daarna wordt voorzichtjes lucht in de dikke darm  
  geblazen. Tijdens het onderzoek zal de radioloog  
  u vaak laten draaien en wisselen tussen staande en  
  liggende houding om de lucht en contraststof  
  mooi te verspreiden over de dikke darm. 
  De contraststof wordt door de lucht tegen de 
  darmwand geduwd waardoor het 'dubbel contrast'  
  goed zichtbaar wordt. Bij eventuele pijn, moet U dit  
  melden aan de verpleegkundige of arts.

 • Na afloop van het onderzoek  wordt de sonde 
  verwijderd en dan mag U naar het toilet gaan.

Nazorg
De gebruikte contrastvloeistof kan soms wat verstopping 
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.

Na het onderzoek kan de kleur van uw stoelgang tijdelijk 
wit zijn.

Duur van het onderzoek?
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek wordt de dikke darm onderzocht om 
onderliggende afwijkingen op te sporen.

Voorbereiding?
 • Om het onderzoek goed te laten verlopen, moet de 
  darm vooraf worden gereinigd door een speciale 
  voorbereiding.

 • Deze voorbereiding dient zo strikt mogelijk 
  opgevolgd te worden.

DE DAG VOOR HET ONDERZOEK

 • Wat mag u niet eten: brood, melk, vetstoffen, 
  groenten, fruit, aardappelen, rijst.

 • Toegelaten: klare bouillon, beschuiten, vis, kip, 
  hardgekookt ei, gruyère, koffie, thee en suiker.

 • Om 8 uur:  1e verpakking Magnesiumcitraat® 

  oplossen in een groot glas water en  uitdrinken,  
  samen met 2 comprimés Dulcolax®.

 • Om 15 uur: 2e  verpakking Magnesiumcitraat® 

  oplossen in een groot glas water en  uitdrinken,  
  samen met 2 comprimés Dulcolax®.

 • Om 19 uur: Laatste maaltijd: bouillon en flancrème.  
  Voor het slapengaan nog een groot glas water drinken.

 • Het is heel belangrijk dat u over de ganse dag 
  1,5 liter water drinkt.

DE DAG VAN HET ONDERZOEK

 • Om 7u: een groot glas water drinken. Als ontbijt  
  enkel koffie of thee zonder melk. 


