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Sialografie 
 
Bij deze folder hoort ook de folder jodiumhoudende contrastmiddelen 

 
 
 

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 speekselklieren aangevraagd. Door middel van dit 
onderzoek wordt informatie verkregen over de vorm van uw speekselklieren.  
In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd. 
 

Voorbereiding 
Voor het onderzoek van de speekselklieren is geen voorbereiding nodig.  
 
Het onderzoek 
Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van de afdeling radiologie. 
Nadat u in de wachtkamer heeft plaats genomen, komt een laborant u halen. De laborant voert 
het onderzoek uit in samenwerking met de radioloog. 
De speekselklieren scheiden speeksel uit via kleine gaatjes in de mond. Om de opening te 
kunnen vinden maken we gebruik van citroenzuur korreltjes waardoor de klieren extra speeksel 
uitscheiden. Via zo’n klein gaatje wordt er een dun slangetje ingebracht waardoor de 
contrastvloeistof wordt ingespoten. Vervolgens worden op aanwijzing van de radioloog 
verschillende foto’s van de speekselklier(en) gemaakt.  
Alle belangrijke informatie over contrastmiddel vindt u in de aparte folder jodiumhoudende 
contrastmiddelen. Lees deze folder dus ook goed door. 
 
Duur van het onderzoek 
In het algemeen zal dit ongeveer een half uur zijn. 
 
Na het onderzoek 
Als de speekselklier(en) voldoende zijn afgebeeld, is het onderzoek klaar. U kunt de afdeling 
direct verlaten en ondervindt geen hinder van het onderzoek.  
Na het onderzoek zal de radioloog de foto’s beoordelen en zijn bevindingen doorgeven aan uw 
arts. 
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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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