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Dunne darmpassage 

röntgenonderzoek 
  

U heeft in overleg met uw arts besloten een doorlichtingsonderzoek met 

contrastmiddel uit te laten voeren. Met dit onderzoek is het mogelijk 

delen van het lichaam zichtbaar te maken op röntgenfoto's, die met 

foto’s zonder contrastmiddel niet te zien zijn. In deze folder geven wij u 

informatie over het onderzoek. 

 

Belangrijk 

 Let goed op de voorbereidingen! Het onderzoek kan alleen doorgaan als u deze 

voorbereidingen volgt. 

 Weet u dat u overgevoelig bent voor bepaalde genees- of contrastmiddelen, dan 

verzoeken wij u dringend dit vóór het onderzoek te melden aan de behandelend arts of 

de radiologisch laborant. 

 Als u zwanger bent, of denkt te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts 

die het onderzoek heeft aangevraagd. Tijdens de zwangerschap maken we liever geen 

röntgenfoto's, tenzij het echt noodzakelijk is. 

 

Het onderzoek: röntgenonderzoek dunne darmpassage 

Met een röntgenonderzoek van de dunne darm kunnen we eventuele afwijkingen aan de 

dunne darm opsporen. De dunne darm is niet zichtbaar op röntgenfoto's. Om de darm 

zichtbaar te maken, is het nodig dat u voor het onderzoek een dieet volgt. Tijdens het 

onderzoek krijgt u een contrastmiddel, waardoor de darm zichtbaar wordt op de foto's.  

 

Voorbereiding thuis 

 Voor dit onderzoek is het nodig dat de dunne darm leeg is. Het is daarom belangrijk dat u 

het dieet uit deze folder zo nauwkeurig mogelijk opvolgt. Het onderzoek lukt alleen als u 

het dieet heeft gevolgd.  

 U heeft voor het dieet ook het middel X-Praep nodig. Dit ontvangt u bij de balie van de 

afdeling Radiologie. Het dieet staat achterin deze folder. 

 

Het onderzoek 

De radioloog voert het onderzoek uit. Een radiologisch laborant helpt daarbij. Voor het 

onderzoek moet u zich uitkleden, u kunt uw onderbroek aanhouden. U krijgt een 

ziekenhuisschort en sloffen aan. U neemt plaats op de onderzoektafel. Om de darmen op de 

foto zichtbaar te maken krijgt u een contrastmiddel. Dit is Bariumpap. De radioloog brengt 

het contrastmiddel via een slangetje in uw neus naar de dunne darm.  
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Voordat de radioloog het slangetje inbrengt, verdooft hij uw neus met een gel. Dit kan even 

een prikkelend gevoel in de neus veroorzaken. Tijdens het inbrengen van het slangetje wordt 

u gevraagd te slikken. Als het slangetje op de juiste plaats is, plakt de radioloog het slangetje 

vast op uw neus. Via het slangetje laat de radioloog het contrastmiddel in uw darmen lopen. 

Dit is niet pijnlijk. Daarna maakt hij de foto's. Na het maken van de foto's verwijdert hij het 

slangetje uit uw neus.  

 

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer één uur. 

 
Na het onderzoek 

De eerste dagen na het onderzoek kan uw ontlasting wit zijn. Dit komt door het witte 

contrastmiddel. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Binnen een paar dagen tot 

een week is uw ontlasting weer normaal van kleur. 

 

De uitslag 

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt binnen vijf dagen de uitslag van het 

onderzoek. 

 

Dieet bij röntgenonderzoek van de dunne darm 

Bij dit dieet horen vier tabletten Bisacodyl van 5 milligram en twee potjes Magnesiumsulfaat 

van 13,5 milligram. 

 

Belangrijk 

 Neem dit dieet één dag vóór het onderzoek. 

 Gebruik alleen de voeding die in dit dieet wordt genoemd. 

 Van de voeding die u wel mag nemen, mag u zoveel nemen als u wilt. 

 Het is belangrijk dat u veel drinkt. Drink daarom meer dan twee liter (meer dan 15 kopjes 

of glazen) van de in de lijst genoemde dranken. 

 Als u een ander dieet volgt, bijvoorbeeld een diabetesdieet, neem dan voor het 

onderzoek contact op met de arts die het onderzoek heeft voorgeschreven. 

 U krijgt meestal diarree door de medicijnen van dit dieet. Dit kan al één uur na het 

innemen van de medicijnen beginnen. Blijf daarom in de buurt van het toilet.  

 Door dit dieet kan de anticonceptiepil niet meer werken. 

 

Medicijnen 

Neem uw medicijnen gewoon in met water op de tijden die u gewend bent. 

 

De dag voor het onderzoek 
Vóór het ontbijt 

 Neem één potje Magnesiumsulfaat  van 13,5 milligram. Los dit op in twee glazen lauw of 

warm water. 

 Neem ook twee tabletten Bisacodyl (2 x 5 milligram) met water in. 
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Ontbijt 

U kunt kiezen uit: witbrood, creamcrackers, wit knäckebröd. U mag dit besmeren met 

margarine. Voor het beleg kunt u kiezen uit: 

 gewone kaas of gewone smeerkaas, zonder komijn, kruidnagel, noten en dergelijke 

 vleeswaren zonder stukjes noot of groenten 

 vis of ei 

 honing, stroop, vruchtenhagel, suiker, chocoladestrooisel, chocoladepasta of ongevulde 

ontbijtkoek 

 

In de loop van de morgen (10.00 uur) 

U kunt gebruiken koffie, thee (eventueel met melk en/of suiker), water, limonade of frisdrank, 

gezeefd vruchtensap, bouillon van bouillonblokjes, melk, karnemelk, chocolademelk of 

yoghurt (géén vruchtenyoghurt). 

 

Lunch (12.00 uur) 

Gebruik een broodmaaltijd als bij het ontbijt. 

Let op: U kunt de lunch en de avondmaaltijd omwisselen. 

 

In de loop van de middag (15.00 uur) 

U kunt gebruiken: koffie, thee (eventueel met melk en/of suiker), water, limonade of frisdrank, 

gezeefd vruchtensap, bouillon van bouillonblokjes, melk, karnemelk, chocolademelk of 

yoghurt (géén vruchtenyoghurt). 

 

Avondmaaltijd (tussen 17.00 en 19.00 uur)   

Voor de warme maaltijd kunt u kiezen uit:  

 bouillon van bouillonblokjes 

 zacht gebakken of gekookt vlees, vis of kip 

 nagerecht: vla, pudding, bloempap, griesmeelpap, yoghurt, kwark of ijs, echter zonder 

krenten, rozijnen, vruchten, noten of grove graanproducten 

Let op: u kunt de lunch en de avondmaaltijd omwisselen. 

 

Twee uur na de avondmaaltijd 

 Neem weer een potje Magnesiumsulfaat van13,5 milligram en los dit op in twee glazen 

lauw of warm water. 

 Neem ook weer twee tabletten Bisacodyl (2 x 5 milligram) met water in.  

 

Na het innemen van deze medicijnen MAG U NIET MEER ETEN !  

Tot 24.00 uur ’s nachts mag u nog wel drinken. 

 

Heeft u het onderzoek de volgende voor 12.00 uur? 

Dan mag u niets meer eten en drinken op deze dag. 

 

Heeft u het onderzoek op de volgende dag na 12.00 uur?  

Dan mag u op de onderzoeksdag nog wel een licht ontbijt nemen: een beschuit en een kopje 

thee.  
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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 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/radiologie 

 

Contact  
afdeling Radiologie, locatie Oost 

T 020 599 33 25 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  

E radiologieoosterpark@olvg.nl  

Route C1 

 

afdeling Radiologie, locatie West 

T 020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur) 

Route 15 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 

1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 

1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 

1012 VP Amsterdam 
 

Algemene voorwaarden: www.olv g.nl/algemene_v oorwaarden.  Klacht of opmerking: ga naar www.olv g.nl/klacht  
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