
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEFAECOGRAFIE 

ONDERZOEK VAN HET LAATSTE GEDEELTE VAN 
DE DIKKE DARM IN HET ERASMUS MC 

 
 
 

 



Inleiding 
U heeft zojuist gehoord dat er bij u een onderzoek van het 
laatste gedeelte van uw dikke darm wordt gedaan. Dit gebeurt 
in een ander ziekenhuis, namelijk in het Erasmus MC te 
Rotterdam. Waarschijnlijk is u al het één en ander verteld hoe 
het onderzoek gaat. In deze folder staat alle informatie nog een 
keer op een rij.  
 

Wat is een defaecografie? 
Een defaecografie is een röntgenonderzoek om eventuele 
afwijkingen in het laatste gedeelte van de dikke darm aan te 
tonen. Op een blanco opname is de darm niet goed te zien. Om 

de darm zichtbaar te maken, krijgt u een bekertje bariumpap te 
drinken.  
 

Voor vrouwen 
Röntgenonderzoek kan beter niet worden uitgevoerd als u 
(mogelijk) zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek worden 
gedaan binnen tien dagen na de eerste dag van de menstruatie 
(ongesteldheid). Verander zonodig uw afspraak in het Erasmus 
MC. 
 

Voorbereiding  
Om goede röntgenfoto’s te kunnen maken, is het belangrijk dat 
de darm schoon is. Volgt u daarom het onderstaande goed op. 
Op de dag van het onderzoek moet u ‘s morgens na het 
ontwaken een zetpil (Bisacodyl) inbrengen in de endeldarm. De 
zetpil lost vanzelf op. U kunt een licht ontbijt nemen: een kop 
thee en een beschuit. Hierna mag u niets meer eten of drinken.  
 

Waar vindt het onderzoek plaats 
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie, gebouw 
Ca, op de tweede verdieping. U meldt zich bij de balie van de 
afdeling Radiologie. 

 

Onderzoek 
Voordat het onderzoek begint is het belangrijk dat de blaas leeg 
is. In sommige gevallen, wanneer de dunne darm ook 
beoordeeld moet worden, is het nodig dat u 1,5 uur van te 
voren aanwezig bent op de afdeling Radiologie. U krijgt dan 



contrastmiddel, bariumpap, te drinken waardoor de dunne 

darm ook zichtbaar wordt op de foto’s. Als dit nodig is, staat dit 
duidelijk aangegeven in uw afsprakenbrief.  
 
Tijdens het röntgenonderzoek brengt de radioloog (arts van de 
röntgenafdeling) een slangetje rectaal (via de anus) in. Door dit 
slangetje loopt de bariumpap in de endeldarm (laatste gedeelte 
van de dikke darm). Nadat de pap is ingelopen, gaat u op een 
speciaal voor dit doel gemaakt toiletstoel zitten. De arts vraagt 
u nu de bariumpap naar buiten te persen. Gedurende het 
onderzoek kijkt de arts met behulp van röntgendoorlichting. 
Ook worden er röntgenfoto’s gemaakt. Het onderzoek duurt 
ongeveer 30 minuten. Soms wordt er wat bariumpap gemorst. 
Wij adviseren u daarom een stel schoon ondergoed mee naar 
het ziekenhuis te nemen.  

 

Uitslag  
De radioloog kan meestal de uitslag nog niet aan u meedelen. 
De foto’s worden later op de dag bestudeerd en met eventuele 
vorige onderzoeken vergeleken. Hierna wordt een verslag van 
het onderzoek voor uw behandelend arts gemaakt. Uw 
behandelend arts in Franciscus Gasthuis ontvangt dit verslag en 
bespreekt de uitslag met u. 

 

Bericht van verhindering 
Als u verhinderd bent voor uw afspraak in het Erasmus MC, 
neemt u dan ruim van tevoren contact op met dit ziekenhuis 
(tenminste twee dagen voor het onderzoek). U kunt de 
Röntgenafdeling van het Erasmus MC bereiken op werkdagen 
van 8.00 tot 16.30 uur, via telefoonnummer 010 - 704 0704 en 
vraag naar de Röntgenafdeling.  
 

Tot slot 
Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter 
ondersteuning van de informatie gegeven door uw arts. Als iets 
niet duidelijk is, vraag dit gerust aan de laborant(e) of aan de 
radioloog of uw behandelend arts uit Franciscus Gasthuis & 
Vlietland. 
 
 



Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur via onderstaande 
gegevens contact opnemen. 
 
Franciscus Gasthuis  
Polikliniek Chirurgie 
Telefoonnummer  010 - 461 6163 
 
Franciscus Vlietland 
Polikliniek Chirurgie  
Telefoonnummer 010 - 893 0000 
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Colofon 

Deze folder is tot stand gekomen met behulp van de informatiefolder ‘defaecografie’ uit 

het Erasmus MC. 


