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Defecografie

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 röntgenonderzoek van uw bekkenbodem aangevraagd.
Het doel van dit onderzoek is het afbeelden van de anatomie en de functie van de bekkenbodem en 
specifiek de ligging van het rectum.
In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. 

Voorbereiding
U dient 1 uur voor het onderzoek aanwezig te zijn. U krijgt dan een contrastmiddel te drinken om de 
dunne darm te vullen.
U dient zich voor het onderzoek te ontkleden (ook uw slip). U mag wel een hemd of T-shirt en/of sokken 
aanhouden. 

Het onderzoek
U neemt plaats op de onderzoekstafel.
De radioloog brengt een klein beetje contrastmiddel aan in uw vagina (indien van toepassing). Om uw 
endeldarm op de röntgenfoto zichtbaar te maken, brengt de radioloog of de radiologisch laborant 
bariumpap via een canule (slangetje) in de anus. Hierdoor krijgt u aandrang. Het röntgentoestel wordt nu 
rechtop gezet en u neemt plaats op een speciale toiletstoel. Hierna worden röntgenbeelden gemaakt in 
een zittende houding. De radioloog vraagt u om de pap ontspannen op te houden, dan 3 maal maximaal 
ophouden en weer ontspannen, op de handrug te blazen, hoesten, en tot slot alles uitdrijven (defecatie).
Na het onderzoek zal de radioloog de foto’s zorgvuldig bestuderen en zijn bevindingen doorgeven aan 
uw arts.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 20 à 30 minuten.

Na het onderzoek
Na het maken van de foto’s mag u naar het toilet. Neem de tijd om uw darmen tot rust te laten komen. 
Wanneer u naar het toilet bent geweest (de ontlasting is dan wit), heeft een groot deel van de pap uw 
lichaam weer verlaten. Meestal kunt u hierna de afdeling direct verlaten. 
De ontlasting kan tijdelijk nog wit gekleurd zijn, dit wordt veroorzaakt door de bariumpap en is normaal. 
Het is raadzaam dat u gedurende 36 uur na het röntgenonderzoek extra water drinkt, zodat de 
bariumpap het lichaam sneller verlaat. Eventueel kunt u een licht laxeermiddel nemen als u het gevoel 
heeft dat de resten van de bariumpasta uw lichaam niet gemakkelijk verlaten. Door het gebruik van een 
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laxeermiddel is het mogelijk dat het gebruik van de pil als anticonceptiemiddel minder betrouwbaar kan 
worden!
U mag weer normaal eten, tenzij u een voorgeschreven dieet volgt.

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. 


