Colon - Dikke darmonderzoek bij stoma
Belangrijk!
Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te
zijn, neemt u dan contact met ons op. Als u hierover twijfelt, moet het onderzoek binnen 10
dagen na het begin van de menstruatie plaatsvinden.
U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor een onderzoek van de dikke
darm. In overleg met uw arts heeft u hiermee ingestemd. Via deze folder willen wij u uitleg
geven over dit onderzoek. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen
dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere
methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle
varianten en alternatieven te vermelden.
Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het zichtbaar maken van de dikke darm met behulp van een
contrastmiddel. Hiermee kan gecontroleerd worden of de anastomose (= directe verbinding
tussen 2 darmuiteinden, ook wel naad genoemd) goed dicht is.
Voorbereiding
In overleg met de coloncareverpleegkundige is de afspraak gemaakt. Op de afgesproken tijd
meldt u zich bij de coloncareverpleegkundige. Zij neemt u mee naar de afdeling Radiologie
waar u als voorbereiding een ½ uur voor het onderzoek een klysma ingebracht krijgt.
Het doel van het klysma is om eventuele verontreiniging in de dikke darm bij de anastomose
weg te spoelen.
U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Wel is het verstandig om stomamateriaal en
incontinentiemateriaal mee te nemen.
Medicijnen
Medicijnen mag u op de gebruikelijke manier innemen.
Voor het onderzoek
Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.
Tijdens het onderzoek
U kunt plaatsnemen op de onderzoekstafel. De laborant brengt in uw anus een slangetje in. De
radioloog laat via het slangetje contrastvloeistof in de darm lopen. U kunt hierdoor aandrang
en/of kramp krijgen. Soms spuit de radioloog een middel (Buscopan) in uw arm om de darm te
ontspannen. Het is mogelijk dat u daarna ongeveer tien minuten wat minder scherp ziet. De
radioloog vraagt u om in verschillende richtingen te draaien en tijdens het maken van de
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opnames uw adem stil te houden en niet te bewegen. Het onderzoek zal ongeveer een half uur
tot drie kwartier duren.
Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u last krijgen van buikkrampen. Het is raadzaam om eerst het toilet te
bezoeken voordat u naar huis gaat. Ook kunt u in de uren na het onderzoek extra slijmverlies
hebben.
Uitslag
De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag zult krijgen.
Tenslotte
Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de
voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak
met u.
Heeft u nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen
voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen
8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie via: 0513 - 685 771.
Verhinderd?
Wilt u bij verhindering tijdig contact met ons opnemen? Hierdoor kunnen wij de voor u
geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan
het onderzoek.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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