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Röntgenfoto van de dunne darm

Op röntgenfoto's is de binnenkant van het lichaam zichtbaar. De foto's
worden gemaakt met behulp van röntgen stralen die gemakkelijk door
weefsels heendringen. Het verschil in doorlaatbaarheid van weefsels
maakt de verschillende structuren in het lichaam zichtbaar, zoals de
dunne darm.
Röntgenonderzoek is nagenoeg onschadelijk, omdat het meestal gaat om enkele
onderzoeken per jaar. Medewerkers van röntgenafdelingen nemen plaats achter een
speciaal schot, omdat zij door hun werk anders aan te veel straling zouden blootstaan.

Zwangerschap
Bent u (mogelijk) zwanger, neem dan voor nader overleg contact op met de afdeling
Radiologie. Een radiologisch onderzoek kan in de eerste maanden van de zwangerschap
namelijk schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Voor het onderzoek
Laxeren
De darm wordt voor het onderzoek gereinigd door een grote hoeveelheid vloeistof in te
nemen. Hiervoor krijgt u instructies. Het is heel belangrijk de volledige hoeveelheid
laxeermiddel Moviprep in te nemen. U begint de dag voor het onderzoek.
Voorbereidingsschema voor het laxeren. Voorgeschreven laxeermiddel: Moviprep.
De dag voor het onderzoek
 U mag als laatste om 13.30 uur een lichte lunch gebruiken.
 Vanaf het moment dat u start met Moviprep mag u geen vast voedsel meer gebruiken.
 U mag dus niets meer eten tot na het onderzoek!
Hoe en wanneer te gebruiken
 Open de doos met Moviprep, daarin vindt u 2 doorzichtige zakjes.
 Open 1 doorzichtig zakje en doe de inhoud van beide witte zakjes in een beker.









Voeg 1 liter water toe en roer totdat de vloeistof helder of licht troebel is, dit kan 5
minuten duren.
Drink vanaf 14.30 uur om de 10 tot 15 minuten 1 glas, zodat na 1 tot 2 uur de hele beker
leeg is.
Tijdens het gebruik van de Moviprep drank drinkt u nog minstens 1 liter extra van een
heldere vloeistof, dit kan zijn: water, heldere soep, vruchtensap zonder vruchtvlees,
frisdrank zonder koolzuur, thee of koffie zonder melk.
Om 18.30 uur bereidt u de inhoud van het andere doorzichtige zakje op dezelfde wijze.
Ook van deze drank om de 10 tot 15 minuten 1 glas drinken.
Wederom drinkt u tijdens het gebruik van de Moviprep drank minstens 1 liter extra van
een heldere vloeistof, dit kan zijn: water, heldere soep, vruchtensap zonder vruchtvlees,
frisdrank zonder koolzuur, thee of koffie zonder melk.

Tips voor de Moviprep drank
Indien u de smaak van de Moviprep wilt afwisselen kunt u onderstaande tips opvolgen:
 drink de Moviprep ijskoud uit de koelkast
 drink de Moviprep met een rietje zodat de vloeistof wat verder in de mond komt.
Wat u kunt verwachten tijdens het gebruik van Moviprep
 Als u begint met het drinken van Moviprep kunt u het beste in de nabijheid van een toilet
blijven.
 Op een bepaald moment zult u een waterige ontlasting beginnen te krijgen.
 Dit is normaal en betekent dat de Moviprep oplossing werkt.
 De ontlasting zal snel stoppen nadat u gestopt bent met drinken van de Moviprep.
De dag van het onderzoek
 U mag tot één uur vóór het onderzoek alleen water drinken zonder koolzuur.
 U mag voor het onderzoek niets eten.
 Eventuele medicijnen mag u gewoon blijven innemen.

Het onderzoek
Om de dunne darm op de foto’s zichtbaar te maken, wordt een contrastmiddel gebruikt, te
weten bariumpap. Aan het begin van het onderzoek krijgt u een lepeltje gelei te slikken dat
een verdovingsmiddel bevat, waardoor de keel minder gevoelig wordt.
Dan brengt de radioloog met uw hulp via mond of neus een slangetje via de maag in naar de
dunne darm. Hierbij moet u rustig slikken. Zodra het slangetje op de goede plaats ligt, wordt
de bariumpap toegediend.
Met behulp van de röntgenstralen kan de radioloog het onderzoek volgen en op het juiste
moment foto’s maken. Om alle delen van de darm goed te fotograferen moet u af en toe
draaien. Daarna wordt het slangetje weer verwijderd.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken. Het is verstandig om na het
onderzoek de hele dag veel water te drinken om verstopping te voorkomen.

De uitslag
Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken.

Naar huis
Na het onderzoek mag u naar huis. Gebruik van eigen of openbaar vervoer is geen
probleem.

Bijverschijnselen
De dagen na het onderzoek kan uw ontlasting wit gekleurd zijn door de bariumpap.

Complicaties
Complicaties zijn niet te verwachten.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl
Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
afdeling Radiologie, locatie West
T
020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.00 - 16.30, di en do ook van 17.30 – 21.uur (niet
tijdens schoolvakanties)
Route 15
Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?
Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats
komen.
Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ uur
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Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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