
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT ONDERZOEK VAN DE DIKKE DARM  
(COLONOGRAFIE) 

 

 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 



Inleiding 
U heeft een afspraak gemaakt voor een CT-colonografie. CT is 
de afkorting van computertomograaf. Dit is een apparaat dat 
met röntgenstralen dwarsdoorsneden maakt van in dit geval uw 
dikke darm (het colon). Met dit onderzoek is het mogelijk 
eventuele ziekten en afwijkingen, zoals poliepen of gezwellen in 
de dikke darm op te sporen. 
 
In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding van dit 
onderzoek en overde gang van zaken.  
 

Voorbereiding 
Voor dit onderzoek moet de dikke darm zoveel mogelijk schoon 
zijn. Voedselresten in de darm kunnen de beoordeling van het 
onderzoek bemoeilijken. Om voedselresten te voorkomen, is 
het noodzakelijk dat u voor het onderzoek een laxeermiddel 
(Prunacolon) gebruikt, een vezelarm dieet volgt en dat u een 
contrastmiddel drinkt (Telebrix Gastro). Volg hiervoor 
onderstaande instructies op. 
 
Twee dagen voor het onderzoek 
Start met het vezelarm dieet dat in de bijlage wordt 
beschreven. 

  
De dag voor het onderzoek 
 
 Ontbijt 
Eet één of twee witte boterhammen met magere kaas en 
halvarine. U kunt hierbij thee of koffie zonder melk drinken. U 
mag geen bruin brood, fruit, melk, koolzuurhoudende dranken 
of troebel vruchtensap. Drink na de maaltijd het eerste flesje 
contrastmiddel (Telebrix Gastro) helemaal op. 
 
 12:00 uur  

Neem …. ml (naar lichaamsgewicht) laxeermiddel (Prunacolon) 
in. Houdt er rekening mee dat dit diarree veroorzaakt en in een 
korte tijd al darmkrampen kan veroorzaken. 
 
 Van 15.00 tot 22.00 uur  
Drink elk uur een groot glas water of frisdrank zonder prik. 



 

 18.00 uur  
Drink het tweede flesje contrastmiddel (Telebrix Gastro) op. 
 
 Na 22.00 uur  
Het is heel belangrijk dat u na 22.00 uur NIETS MEER DRINKT. 
U mag dus geen lunch of diner gebruiken. 
 
De dag van het onderzoek 
Op de dag van het onderzoek mag u als ontbijt een kop thee of 
koffie (zonder melk) en een droog beschuitje. Medicijnen kunt u 
innemen met weinig water. Het laxeermiddel (Prunacolon) kan 

een onschuldige, rode verkleuring van de urine geven. 
 

Belangrijk om te weten 
 Als u zwanger bent of het vermoeden hebt het te zijn moet u 

contact met ons opnemen voor overleg. Tijdens de 
zwangerschap worden bij voorkeur geen röntgenfoto’s 
gemaakt. 

 Omdat de voeding tijdens de voorbereidingsperiode sneller 
door de darm gaat dan normaal, worden sommige 
medicijnen (ook de pil!) niet goed opgenomen in het bloed. 
De werking kan hierdoor veranderen. 

 Houdt u zich als u diabetes (suikerziekte) hebt aan het dieet 
dat in deze folder staat vermeld. Eet en drink hiervan alleen 
dingen die u gewoonlijk ook nuttigt. Houdt daarbij rekening 
met het suikergehalte van de laxeerdrank die u moet 
innemen: een flesje Prunacolon bevat 0,65 gram suiker per 
milliliter. Als u insuline gebruikt, overleg dan met uw 
behandelend arts of de diabetesverpleegkundige of en zo ja 
welke maatregelen u moet nemen.  

 Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Het is 
dus verstandig om iets te eten en te drinken mee te nemen. 
Vermeldt bij het maken van uw afspraak dat u suikerpatiënt 
bent.  

 

Het onderzoek 
De CT scan ziet eruit als een grote kast, met een ronde 
ringvormige opening. Het is geen afgesloten tunnel. De 
laborant plaatst een infuus in één van uw bloedvaten in uw 



arm. De laborant plaatst een infuus in één van uw bloedvaten 

in uw arm. Door dit infuusje krijgt u een medicament dat de 
darmen ontspant. Door dit medicament (Buscopan) kunt u 
(kortdurend) last krijgen van wazig zien. Wij raden u af om na 
het onderzoek zelf een voertuig te besturen. 
De dikke darm wordt via een klein buisje in de endeldarm 
geleidelijk opgeblazen met CO2 gas. Daarna wordt het 
eigenlijke onderzoek met de CT scanner uitgevoerd. Hierbij ligt 
u eerst op uw rug en vervolgens op uw buik terwijl er foto’s van 
de buik en darmen worden gemaakt. Het onderzoek duurt 
ongeveer 10 minuten. Onmiddellijk na het onderzoek wordt het 
infuusje verwijderd. U kunt naar het toilet en u mag zich 

omkleden. Aansluitend kunt u de dagelijkse activiteiten weer 
hervatten. 
 

Duur van het onderzoek 
Het totale onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 
 

De uitslag 
De radioloog stuurt een verslag van het onderzoek naar uw 
behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt tijdens uw 
volgende afspraak.  
 

Vragen  
Het kan zijn dat u nog vragen hebt. U kunt telefonisch contact 
opnemen met de afdeling Radiologie. Maandag t/m vrijdag 
tussen 08.00 uur en 16.00 uur via 010 – 893 0000.  
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Bijlage: voorbereidingen 
 
 

Belangrijk 
Voor het onderzoek is het erg belangrijk dat u zich zo goed 
mogelijk aan het vezelarme dieet houdt en het contrastmiddel 
en laxeermiddel volgens schema inneemt. 
 

Het dieet 
Start 48 uur voor het onderzoek en bestaat uit vezelarme 
voeding. 

Dit zorgt ervoor dat het contrast zich goed verspreidt door de 
darminhoud. 
Veel voedingsmiddelen bevatten noten, zaden of grove vezels. 
Ook groente en fruit bevatten veel vezels. Het is belangrijk om 
tijdens het dieet voldoende te drinken (minimaal 10-12 glazen 
per dag). 
 

Vezelrijke voeding die u niet mag eten 
 
Volkoren graanproducten 
 Bruin-, volkoren- en roggebrood 

 Tarwe, mais en muesli 
 Volkoren – en meergranenpasta’s 
 Havermoutpap 
 Zilvervliesrijst 
 
Vezelige groenten 
 Asperges, bleekselderij, zuurkool, snijbonen, prei, 

doperwten, peulvruchten, maïs,champignons, rauwkost 
      

Bepaalde fruitsoorten 
 Onrijp fruit, sinaasappel, grapefruit, mandarijn, ananas, 

mango, kiwi, dadels, vijgen, pruimen, krenten, rozijnen en 
kokos 

 
 
 
 



 Alle noten, pinda’s, zaden en popcorn 

 

Wat mag u wel eten 
 
Graanproducten 
 Wit brood, beschuit en naturel toast 
 Witte rijst en pasta of één aardappel 
 Custardpap of rijstebloempap 
 
Groente en fruit 
 Gekookte wortelen, gekookte bloemkool, lof, andijvie en 

spinazie 

 Geschilde appel, peer en banaan 
 
Alle soorten varkensvlees, vis en kip en eieren 
 
Beleg 
 Alle zoete beleg (geen pindakaas, marmelade en jam met 

stukjes) 
 Eieren 
 Suiker 
 Varkensvlees, vis, kip 
 

Dranken 
 Vruchtensappen zonder vruchtvlees 
 Limonades en frisdranken 
 Thee en koffie 
 Water 
 Alcoholische dranken 
 Heldere bouillon 
 

Laxeren 
Op de dag vóór het onderzoek om 12.00 uur neemt u het 
laxeermiddel (Prunacolon) in volgens uw lichaamsgewicht. 

 

Contrastmiddel 
Neem op de dag voor het onderzoek tijdens het ontbijt het 1e 
flesje contrastmiddel (telebrix gastro) in. Dit mag u verdunnen 
met limonadesiroop of andere drank. 
 



Neem op de dag voor het onderzoek om 18.00 uur het 2e flesje 

contrastmiddel (telebrix gastro) in. Ook dit mag verdund 
worden. 
 

Volgorde voorbereiding 
 
2 dagen voor het onderzoek 
Start vezelarm dieet 
 
1 dag voor het onderzoek: 
1. Vezelarm ontbijt en het 1e flesje telebrix gastro 
2. 12.00 uur prunacolon laxeermiddel  

3. Van 15.00 uur tot 22.00 uur, elk uur een drankje 
4.  18.00 uur het 2e flesje telebrix gastro 
5. Vanaf 22.00 uur nuchter. 
6. Neem op deze dag geen lunch of diner. 
 
Dag van het onderzoek: 
Vezelarm ontbijt. Droog beschuit met koffie of thee zonder 
melk. 
 

Vragen  
Het kan zijn dat u nog vragen hebt. U kunt telefonisch contact 

opnemen met de afdeling Radiologie. Maandag t/m vrijdag 
tussen 08.00 uur en 16.00 uur via 010 – 893 0000.  
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