MOGELIJKE RISICO’S &
COMPLICATIES

VRAGEN OF PROBLEMEN?

Uitzonderlijk kan je:
• een allergische reactie vertonen ( zoals papels,
huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, jeuk,
misselijkheid).
Je neemt dan best contact op met je huisarts of
de dienst spoedgevallen.

Wanneer je na het onderzoek vragen hebt, stel
je ze best onmiddellijk na afloop ervan. Heb je bij
thuiskmst nog ongemakken of vragen, aarzel dan
niet om ons te contacteren via ons secretariaat.

• mogelijk kan je een blaasontsteking oplopen.
Contacteer dan je huisarts.

Radiologen:

Secretariaat radiologie: 011 71 55 29
Dr. Jurgen Wathiong
Dr. Johan Augustinus
Dr. Werner Wouters
Dr. Kathleen Weemaes
Dr. An Boets
Dr. Jo vandersmissen
Dr. Christoph Kenis

Publicatiedatum: Maart 2020, Team Medische Beeldvorming
Sint-Franciscusziekenhuis
P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder
Tel.: 011 71 50 00 - Fax.: 011 71 50 01 - www.sfz.be

Colpocystodefaecografie
(CCD)

HET ONDERZOEK

WAT IS EEN
COLPOCYSTODEFAECOGRAFIE
Een colpocystodefaecografie is een onderzoek
waarbij zowel het laatste deel van de dikke darm
(rectum), de blaas als de vagina gevuld worden met
een contrastproduct met de bedoeling de functie
van de bekkenbodem te beoordelen.

VOORBEREIDING
Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak. Je hoeft
géén specifieke voorbereiding te volgen. Indien je
recent een ander contrastonderzoek ondergaan
hebt, moet je dit vooraf melden.
Ook indien je (mogelijk) zwanger bent, moet je dit
voor het onderzoek melden!

De verpleegkundige geeft je richtlijnen over welke
kledij en juwelen je moet uitdoen en bezorgt
je een aangepast schortje. Het eerste deel van
het onderzoek bestaat uit het toedienen van het
contrastproduct:
• Je dient 1 uur voor het onderzoek aanwezig te
zijn om bariumpap te drinken om de dunne
darm aan te kleuren.
• De blaas wordt gevuld met een jodiumhoudend
contrastproduct, dit door middel van een
blaassonde.
• Het laatste deel van de dikke darm wordt met
behulp van een sonde via de anus gevuld met
vaste bariumpap.
• De vagina wordt eveneens via een fijne sonde
gevuld met een bariumoplossing.
Indien alle contraststoffen zijn ingebracht in de
3 lichaamsholten, mag je op de linkerzijde gaan
liggen. Dan worden er radiografie-opnamen
genomen in drie condities:
• in rusttoestand,
• tijdens het hard dichtknijpen van de bilspieren en
• tijdens het persen.
Tijdens de RX-opnamen mag je niet ademen of
bewegen. Daarna worden alle sondes verwijderd
en wordt de tafel verticaal gekanteld. Je neemt
zijdelings plaats op de toiletstoel en de 3
bovengenoemde opnamen worden nog eens
herhaald. Daarna wordt gevraagd om je volledig
te ontlasten (alles uitduwen) en te plassen. Het
onderzoek is niet pijnlijk, enkel ongemakkelijk en
duurt in totaal ongeveer 1u30 (inclusief één uur
vooraf drinken).

NA HET ONDERZOEK
Na het onderzoek mag je onmiddellijk naar het
toilet gaan. Omwille van de bariumpap zal de
stoelgang aanvankelijk wit kleuren. Om eventuele
constipatie en blaasontsteking te voorkomen, is het
raadzaam om minimum 2 liter water te drinken.
Mogelijk kan er gedurende een tweetal dagen
vaginaal verlies van bariumcontrast optreden.
Indien je nadien nog veel hinder ondervindt, neem
je best contact op met je huisarts. Na het onderzoek
mag je eten en drinken tenzij er nog een ander
onderzoek moet gebeuren waarbij je nuchter moet
blijven. Meestal kan je je dagelijkse activiteiten
onmiddellijk hervatten.
Het resultaat van het onderzoek is de volgende
werkdag beschikbaar bij jouw aanvragende arts of
specialist.

