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Voor meer info over de dienst radiologie 
www.azturnhout.be/radiologie 
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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over het onderzoek 
colpocystodefaecografie (een röntgenonderzoek van de blaas, 
baarmoeder, rectum en dunne darm). U leest hierin meer over het 
onderzoek zelf en eventuele nazorg na dit onderzoek. Het is onmogelijk 
om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel 
daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of 
verpleegkundige.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.  

Praktische informatie 

 Afspraak maken voor het onderzoek door uzelf of uw arts 
 014 44 44 50 – campus Sint-Jozef 
 

 U dient zich 20 min. voor uw afspraakuur aan te melden op 
campus Sint-Jozef. Eerst laat u zich inschrijven op het 
gelijkvloers (loket inschrijvingen). U hebt hiervoor uw 
identiteitskaart nodig. 
 

 Daarna gaat u naar de eerste verdieping en geeft u uw aanvraag 
en inschrijvingsstickers af aan het secretariaat medische 
beeldvorming. 
U neemt plaats in de wachtzaal. Wanneer u aan de beurt bent, 
wordt u geroepen. 
 

 Vermeld het als u zwanger bent of borstvoeding geeft. 
 

 Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, gelieve dan zo snel 
mogelijk de dienst medische beeldvorming te verwittigen op het 
nummer 014 44 44 50. 
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Omschrijving en doel van het onderzoek 

Met dit onderzoek kan de radioloog de ligging en werking van de blaas, 
baarmoeder, rectum (laatste deel van de dikke darm) en dunne darm ten 
aanzien van elkaar in beeld brengen. 
 
Bij klassieke RX-foto’s van de buik kan men vaag de verschillende 
organen van elkaar onderscheiden. Dit is echter onvoldoende om een 
correcte diagnose te kunnen stellen. Daarom moeten darmen, blaas, 
rectum en vagina gevuld worden met een bepaalde contraststof (= een 
kleurstof die oplicht op de foto’s). 

Voorbereiding op het onderzoek 

Er is geen voorbereiding nodig voor dit onderzoek. 

Verloop van het onderzoek 

Eerst moet u een beker bariumpap drinken om de dunne darm te vullen. 
Dit heeft zijn tijd nodig en daarom zal u gevraagd worden minstens één 
uur te wachten. 
 
Vervolgens moeten we ervoor zorgen dat de blaas gevuld wordt met een 
contraststof. Hiervoor wordt een soepele sonde (= dun buisje) ingebracht 
via de plasopening tot in de blaas. We laten nu een flesje contraststof in 
de blaas lopen en daarna verwijderen we de sonde. 
 
Om het laatste gedeelte van de dikke darm goed in beeld te krijgen 
vullen we het rectum met een dikke vloeistof. Dit dienen we toe via een 
sonde in de aarsopening. De sonde wordt direct nadien verwijderd. 
 
Als laatste onderdeel brengen we via een soepele sonde contraststof in 
de vagina. De sonde wordt ook weer verwijderd. 
 
De foto’s kunnen nu genomen worden. Er worden verschillende foto’s 
genomen zowel in zijligging als zittend. De radioloog zal hierbij 
verschillende dingen vragen om te doen, zoals ontspannen, billen 
samentrekken, persen en stoelgang maken. 
 
Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur. 
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Verloop na het onderzoek 

Na het onderzoek kunt u rustig naar het toilet gaan en krijgt u de 
mogelijkheid om u te verfrissen.  
 
Het is nuttig om na het onderzoek een verbandje aan te brengen in uw 
slip. Neem eventueel wat reserve ondergoed mee.  
 
Om de barium volledig te verwijderen en het indikken ervan tegen te 
gaan, dient u na het onderzoek twee liter water extra te drinken. 
Er zijn geen directe nevenwerkingen.  

Tot slot 

De radioloog maakt een verslag en bezorgt het aan uw arts. Alleen hij of 
zij kan u de uitslag geven. 
 
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw arts of de verpleegkundigen van de dienst medische 
beeldvorming. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft 
gemaakt in het verloop en de nabehandeling van het onderzoek 
colpocystodefaecografie.  

Wie contacteren bij vragen of problemen?  

Dienst medische beeldvorming (radiologie) 
Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
1e verdieping 
 014 44 44 50 
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Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 44 41 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 
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