Radiologie: Colon
Wat?
Het is een onderzoek waarbij de binnenkant van de dikke darm
zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een contrastmiddel
(barium) en lucht.
Voorbereiding:
Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak.
Om goede röntgenbeelden te maken mogen er geen voedselresten
meer in de darmen zitten. Het is daarom zeer belangrijk dat u zich
aan de voorgeschreven voorbereiding houdt, anders loopt u het
risico nogmaals voor hetzelfde onderzoek terug te moeten komen.
De voorbereiding begint 2 dagen voor het onderzoek en bestaat
uit het gebruik van laxeermiddelen en het volgen van een
restenarm dieet. De avond voor het onderzoek drinkt u Prepacol
opgelost in water en neemt de 4 bijhorende laxeertabletten.
Een onderdeel van het dieet is dat u veel drinkt, dit bevordert
het grondig reinigen van de darmen. Deze voorbereiding veroorzaakt
herhaaldelijk diarree. De dag voor het onderzoek blijft u vanaf
24 uur nuchter = niet eten, drinken, roken of medicatie innemen.
!!! Indien u (mogelijk) zwanger bent,
moet dit voor het onderzoek gemeld worden !!!

Verloop van het onderzoek:
De verpleegkundige geeft u richtlijnen over welke kledij
en juwelen u moet uitdoen en bezorgt u een aangepast schortje.
De radioloog brengt via een canule in de anus de bariumpap in
de dikke darm en brengt vervolgens met een pompje lucht in.
Het inbrengen van de sonde doet géén pijn. Mogelijks voelt u
darmkrampen, deze zijn van tijdelijke aard en verminderen
bij diep in- en uitademen. Terwijl u op de onderzoekstafel ligt, zal
de radioloog u vragen een aantal keren te draaien. Op die manier
kan de darm van verschillende kanten worden bekeken. Via
de monitor beoordeelt de radioloog de verschillende posities waarin
de röntgenbeelden gemaakt worden.
Hij vraagt u dan om de adem even in te houden. Aan het eind van
het onderzoek wordt de sonde verwijderd en mag u rustig
naar het toilet gaan.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
De dagen na het onderzoek kan de stoelgang wit kleuren.
Het is aangewezen om veel water te drinken na het onderzoek.
Indien u snel last hebt van obstipatie, kan u eventueel aan de
aanvragende arts een laxeermiddel vragen.
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