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Dunnedarm passage 
 
 

Belangrijk!!!!! 
Het is ongewenst dat het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Bij 
patiënten die in onzekerheid verkeren over het feit of zij zwanger zijn, dient dit röntgenonderzoek 
te worden uitgevoerd in de eerste week na het begin van de menstruatie. 

 
Inleiding 
Uw arts heeft voor u een onderzoek van uw dunne darm aangevraagd. Met dit onderzoek wordt 
informatie verkregen over de vorm en de binnenwand van de dunne darm. 
In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd. 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan 
de arts (radioloog) of aan de radiologisch laborant.  
 
Voorbereiding 
Voor het onderzoek van de dunne darm is het van belang dat u nuchter bent. Dit houdt in dat u 
vanaf 00.00 uur op de avond voor het onderzoek niets meer mag eten, drinken en roken, tot na 
het onderzoek. Indien u medicijnen gebruikt, dient u die in te nemen zoals u gewend bent, tenzij 
uw arts anders heeft gezegd. Hierbij mag u gebruik maken van een paar slokken  water. 
 
Het onderzoek 
Op de afgesproken tijd meldt u zich aan de receptie van de afdeling radiologie. Nadat u in de 
wachtkamer heeft plaats genomen, komt een laborant u halen.  
U mag tijdens het onderzoek een lang T-shirt dragen, dit dient u dan zelf mee te nemen. Bij het 
onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het 
onderzoek niets. Het risico van deze stralen is verwaarloosbaar klein. 
Uw dunne darm is zonder contrastvloeistof niet zichtbaar op de röntgenfoto. 
Het is daarom nodig de dunne darm te vullen met bariumpap. De radioloog brengt via de neus 
een dun slangetje in en voert dit op naar de twaalfvingerige darm. Eventueel wordt de neus en 
keelholte eerst verdoofd door middel van een neusspray met Lidocaïne. Door het slangetje laat 
de radioloog de bariumpap in de dunne darm lopen. Dit geeft een koud gevoel in de buik omdat 
de pap koud is. Tijdens en na het inlopen van de pap worden er verschillende foto’s gemaakt. 
Om sommige gedeelten van de dunne darm beter te kunnen bekijken, kan de radioloog op de 
buik duwen of u vragen in verschillende richtingen te draaien.   
 

Duur van het onderzoek 
Van tevoren staat niet vast hoelang het onderzoek zal duren. In het algemeen zal dit ongeveer 
45 minuten zijn. 
            
Na het onderzoek 
Wanneer de dunne darm goed is afgebeeld, is het onderzoek klaar. U mag weer normaal eten, 
tenzij u een voorgeschreven dieet volgt. U kunt de afdeling direct verlaten en zult verder weinig 
hinder van het onderzoek ondervinden.  
Na het onderzoek zal de radioloog de foto’s zorgvuldig bestuderen en zijn bevindingen 
doorgeven aan uw arts. 
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Obstipatie voorkomen na het onderzoek 
De eerste dagen na het onderzoek kan de ontlasting wit gekleurd zijn. Dit wordt veroorzaakt 
door de bariumpap en is normaal. Echter, deze bariumpap kan door de werking van de darmen 
indikken en een verstopping veroorzaken.  
Om dit te voorkomen dient u veel water te drinken na het onderzoek, minimaal 2 maar bij 
voorkeur 3 liter water per dag tot de ontlasting niet meer wit is. Dit is noodzakelijk om het 
indikken van de bariumpap te voorkomen.  
 
Mocht u altijd al wat last hebben van obstipatie, of is het drinken van zoveel water voor u een 
probleem? Dan kunt u, op verzoek, van ons 2 tabletjes Dulcolax (bisacodil) krijgen. Deze dient u 
dan direct na het onderzoek en ’s avonds na het avondeten in te nemen. Dulcolax laxeert en 
zorgt er voor dat u de bariumpap sneller kwijtraakt. Ook zorgt dit tabletje er voor dat de darmen 
tijdelijk minder vocht opnemen waardoor de bariumpap minder snel indikt.  
U kunt door het gebruik van Dulcolax wel wat last krijgen van darmkrampen, zo vermeldt de 
bijsluiter.  
 
Tot slot  
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 
16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 20.  
 
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten via het volgende emailadres: 
radiologiekwaliteitsgroep@llz.nl. 
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