
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Dikke darmverzakking 

röntgenonderzoek - defaecogram 
 
 

U heeft een afspraak gemaakt voor defaecografie. Met behulp van dit 

onderzoek is het mogelijk de werking van de defaecatie (het ontlasten) in 

beeld te brengen en eventuele afwijkingen daarbij aan te tonen. Ook de 

invloed van de dunne darm en de blaas (en bij vrouwen de schede) op de 

defaecatie wordt onderzocht. 

 

Het onderzoek bestaat uit twee delen: het drinken van waterig contrastvloeistof en het 

onderzoek zelf. Hieronder vindt u meer informatie over het onderzoek, we hopen dat u 

hiermee goed voorbereid aan het onderzoek kunt beginnen. 

 

Het onderzoek 

U meldt zich bij de balie van de afdeling Radiologie en neemt daarna plaats in de 

wachtruimte. De radiologisch medewerker brengt u een kan waterig contrastmiddel om te 

drinken. Na het drinken van de contrastvloeistof brengt de radiologisch medewerker u naar 

een kleedhokje en geeft u een ziekenhuis schort en sloffen. In het kleedhokje kleedt u zich 

helemaal uit en trekt het ziekenhuisschort en de sloffen aan. Wanneer u klaar bent met 

omkleden, brengt de laborant u naar de onderzoekskamer. Voordat het echte onderzoek kan 

beginnen volgen nog drie voorbereidingen: 

 

1. Bij vrouwen wordt de vagina gemarkeerd met contrastmiddel. Dit wordt via een 

inbrenghuls ingebracht, terwijl u op de linkerzij ligt.  

2. Daarna wordt de dikke darm gevuld met contrastmiddel. Het laatste gedeelte van het 

contrastmiddel is wat dikker om de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen.  

3. In de bilnaad wordt een ijzerdraadje geplakt. Dit dient als markering op de foto's.  

 

Daarna gaat u zitten op een soort toilet dat tegen het röntgenapparaat is geplaatst. De 

radioloog maakt vervolgens een aantal foto's (in rust, tijdens het aanspannen en tijdens het 

persen). Wanneer deze foto's zijn gemaakt vraagt hij u de namaak-ontlasting naar buiten te 

persen. Dit wordt opgenomen op video. De video-opname is van belang voor de beoordeling 

van het onderzoek. Na het onderzoek krijgt u de gelegenheid zich op te frissen. 

 

Na het onderzoek 
Het kan zijn dat uw ontlasting nog een aantal dagen een beetje wit van kleur blijft. Dit komt 

door het contrastmiddel. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. Binnen een week is 

uw ontlasting weer normaal van kleur. Vrouwelijke patiënten kunnen ook wat wit 

contrastmiddel uit de vagina verliezen. 
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Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt anderhalf uur, een uur voor het drinken van de contrastvloeistof en een 

half uur voor het maken van de foto's. 

 

De uitslag  

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

onderzoek. 

 

 

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 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E radiologieoosterpark@olvg.nl  

Route C1 

 

afdeling Radiologie, locatie West 

T 020 510 88 98 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

E radiologie.afdeling@olvg.nl 

Route 15 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden 

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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