Radiologie:
Dunne darm of transit
Wat?
Dit is een onderzoek waarbij de dunne darm zichtbaar gemaakt
wordt door middel van een contrast-product: bariumpap (wit met
vanillesmaak) of gastrografine (doorschijnend met anijssmaak).
Voorbereiding:
Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak.
De dag voor de afspraak moet u nuchter blijven vanaf 24u00 = 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 (onderbroek en onderhemd mag u aanhouden)..
Eerst wordt een gewone RX-opname genomen van de buik.
Na deze opname moet u in een tijdspanne van ongeveer 45
minuten een vloeistof drinken (meestal 1 liter verdunde bariumpap).
Vanaf dit moment mag u niet meer naar het toilet gaan.
Om de 30 minuten wordt er een RX-opname gemaakt van de buik
totdat de bariumpap vanuit de dunne darm in de dikke darm komt.
Meestal is dit na een 2-tal uren afhankelijk van de snelheid van de
darm-werking. Op dat moment worden er detailfoto’s genomen
van deze streek. Men gaat dan met een druk-lepel drukken op de
buik en de radioloog zal u vragen om naar links, rechts of op
de buik te draaien.

Tijdens het nemen van de foto’s mag u niet ademen en niet
bewegen
Het onderzoek is niet pijnlijk, soms kunnen bepaalde houdingen
wel ongemakkelijk zijn.
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. Bij het onderzoek
met gastrografine is dit niet nodig.
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