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DOEL VAN HET ONDERZOEK 

 
Uw arts heeft of een dunnedarmtransit 
(onderzoek van de slokdarm, maag en duodenum) 
of een dikkedarmonderzoek (bariumlavement) 
aangevraagd. Teneinde de noodzakelijke 
voorbereiding te kunnen volgen, dient een 
afspraak gemaakt te worden enkele dagen vóór 
het onderzoek. 
Voor beide onderzoeken wordt het maag-
darmkanaal gevuld met barium of gastrografine 
waardoor dit zichtbaar wordt gemaakt voor 
röntgenstralen. 
 

VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK 

 
Zoals reeds eerder vermeld is voor deze 
onderzoeken een specifieke voorbereiding nood-
zakelijk. Indien u deze bijzondere voorbereiding 
niet hebt kunnen volgen dient u dit zeker te 
melden. In dit geval moet het onderzoek 
noodgedwongen worden uitgesteld. 
Deze bijzondere voorbereiding laat toe het 
maagdarmkanaal beter zichtbaar te maken, zonder 
hinder te ondervinden van voedselresten. 
 
Dunnedarmtransit 
U moet volledig nuchter zijn, dit wil zeggen dat u 
niet mag eten of drinken 8 uur vóór het 
onderzoek. Het is bovendien wenselijk niet te 
roken en zo mogelijk geen medicatie in te nemen. 
 
Dikkedarmonderzoek 
De dikke darm moet volledig geledigd zijn. Wij 
stellen hiervoor de volgende voorbereiding voor. 
 
a) Dag vóór het onderzoek: 

- U neemt een restenarme voeding. U hebt 
de keuze uit koffie, thee, beschuit, eieren, 
mager vlees, magere vis, magere kaas, 
veel mineraal water. 

- Verboden voedingsstoffen zijn: brood, 
melk, fruit, groenten, vette voedingswaren 
en koolzuurhoudende dranken (bv. 
spuitwater). 

- Een half uur vóór het avondmaal lost u een 
flesje Prepacol op in een half glas mineraal 
water.  

- Vóór het slapengaan neemt u 4 tabletten 
Prepacol in. 

- Prepacol wordt bij uw apotheker verkocht 
zonder voorschrift. 

 
b) Dag van het onderzoek 

De dag van het onderzoek dient u nuchter te 
blijven. 
 

De aanvragende geneesheer kan uiteraard een 
voor u individueel aangepaste voorbereiding 
voorschrijven. 
Indien de voorbereiding niet voldoet, zal het 
onderzoek ondoelmatig zijn en bijgevolg moeten 
worden uitgesteld. 
 
In geval van zwangerschap of vermoeden van 
zwangerschap moet u dit melden aan de 
geneesheer of de röntgentechnieker. 
 

DOET HET PIJN? 

 
Tijdens het onderzoek wordt u vaak gevraagd van 
houding te veranderen. Sommige houdingen zijn 
ongemakkelijk, maar niet pijnlijk. Het onderzoek 
kan de volgende dagen eventueel verstopping 
veroorzaken en de stoelgang kleuren. U kan 
verstopping verhinderen door nadien veel te 
drinken. Uw behandelende geneesheer kan soms 
als voorzorg een laxativum voorschrijven. 
 

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 
Dunnedarmtransit: U drinkt een hoeveelheid 
vloeibaar product, meestal licht gearomatiseerd. Dit 
maakt de organen zichtbaar op de röntgenfoto's. 
Omdat de dunne darm lange tijd nodig heeft om 
zich met de contrastvloeistof te vullen, duurt het 
onderzoek gemiddeld 3 uur en soms langer. 
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Dikkedarmonderzoek: De röntgentechnieker 
plaatst een sonde aan de anus en spuit de 
contrastvloeistof in de dikke darm. Op het einde 
van het onderzoek kan u op het toilet het product 
evacueren. Soms wordt hierna nog een 
bijkomende foto gemaakt. 
 
Voor deze onderzoeken wordt u herhaalde malen 
gevraagd van houding te veranderen, nl. op de 
rug, op de zijde, op de buik. 
Vervolgens wordt de onderzoekstafel gekanteld 
om het product verder te laten vloeien, alsook om 
het spijsverteringskanaal in verschillende standen 
te radiograferen.  
De radioloog kan de verspreiding van het 
contrastvloeistof volgen op een TV-scherm. Hij zal 
u vragen niet te ademen noch te bewegen 
wanneer hij de foto's neemt. 
 

DUUR VAN HET ONDERZOEK 

 
Het onderzoek van de slokdarm, maag en 
duodenum duurt ongeveer 30 minuten. 
Het dunnedarmtransit kan 2 tot mogelijks 6 uur in 
beslag nemen. 
Het onderzoek van de dikke darm duurt ongeveer 
30 minuten. 
 

Gelieve er rekening mee te houden dat wegens 
onvoorziene omstandigheden het onderzoek soms 
later kan starten dan op het afgesproken uur. 
 

NA HET ONDERZOEK 

 
Heeft u de dag van het onderzoek een 
aanwezigheidsattest nodig voor de werkgever, dan 
kan u dit vragen bij de inschrijvingen op het 
secretariaat van de dienst Medische Beeldvorming.  

De resultaten van het onderzoek worden 
overgemaakt aan de verwijzende geneesheer voor 
verdere behandeling. 
 
 

IN GEVAL VAN WEIGERING 

 
Indien een myelografie die door een arts 
noodzakelijk wordt geacht, niet wordt uitgevoerd 
omdat u dat niet wenst, is het mogelijk dat een op 
dat moment behandelbare ziekte niet wordt 
ontdekt, met nefaste gevolgen. 
 

TOT SLOT 

 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen 
hebben dan kunt u die gerust stellen als u op de 
afdeling komt, voordat het onderzoek begint. Heeft 
u nog vragen in verband met de voorbereiding en 
het gebruik van medicijnen, dan kan u steeds 
terecht bij uw behandelende arts of bij de 
verpleegkundige van de dienst. 

 
 
 
 
 
 

AFSPRAAK 

 
 
Datum:  …………………………………… 

Uur:  …………………………………… 

Afdeling: …………………………………… 

 
Gelieve op tijd aanwezig te zijn voor het 
onderzoek.  
Als u onverhoopt de afspraak niet kunt 
nakomen, wilt u dan tijdig contact opnemen 
met de dienst Medische Beeldvorming op 
055/23 36 90. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


