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U kunt zich melden bij de Röntgenafdeling op de eerste 

verdieping, bij balie 105.  
 
Denkt u eraan uw gegevens ieder kalenderjaar voor uw eerste 
bezoek aan de polikliniek te laten controleren bij het 
Inschrijfbureau in de Centrale Hal. Dit moet ook wanneer uw 
gegevens niet zijn veranderd ten opzichte van het vorige 
kalenderjaar. Uw actuele gegevens zijn daarna beschikbaar bij 
alle poliklinieken en afdelingen van ons ziekenhuis. 
 



Röntgenafdeling  
Op de Röntgenafdeling worden verschillende onderzoeken 
verricht met behulp van röntgenstralen (röntgenfoto), 
ultrageluidsgolven (echografie) of magnetische velden (MRI). 
De afdeling bevindt zich op de eerste verdieping van Franciscus 
Gasthuis. U kunt zich melden bij de receptie van ons 
Diagnostisch Centrum en Röntgenafdeling, balie 105, in de 
grote polikliniekhal. Indien u opgenomen bent, zal de 
verpleging u naar de afdeling brengen en u aanmelden. 
 
De door uw behandelend arts gestelde vraag, verwachten wij 
met een foto van de slokdarm te kunnen beantwoorden. In 

deze folder wordt verteld hoe het onderzoek in zijn werk gaat.  
Indien u om enige reden van mening bent dat u gebruik wilt 
maken van uw recht om het onderzoek te weigeren, dan 
vragen wij u uw behandelend arts en de Röntgenafdeling 
hiervan tijdig op de hoogte te stellen. 
 

Slokdarmonderzoek 
Een slokdarmonderzoek is een röntgenonderzoek, waarbij de 
slokdarm met behulp van bariumpap en röntgenstralen, 
zichtbaar wordt gemaakt. 
 

Voorbereiding  
Röntgenstralen dienen met zorg te worden toegepast. Als u 
(mogelijk) zwanger bent, meldt u dit dan voorafgaand aan het 
onderzoek. In verband met het aan- en uitkleden adviseren wij 
u om gemakkelijke kleding aan te doen en vooral geen sieraden 
te dragen. Dit laatste met het oog op mogelijk verlies. Het 
onderzoek van de slokdarm wordt alleen ‘s ochtends 
afgesproken. De ochtend van het onderzoek mag u niet eten, 
drinken en roken. Medicijnen mag u wel innemen zoals u 
gewend bent.  
 

Als u een gastric sleeve/bypassoperatie heeft ondergaan, 
neemt u dan een onbelegde boterham mee.  
 



Onderzoek 
Nadat u zich bij de balie heeft gemeld, neemt u plaats in de 
wachtruimte. Indien u opgenomen bent op een 
verpleegafdeling, dan brengt de verpleging u naar de 
wachtkamer. De laborant(e) neemt u vervolgens mee naar de 
onderzoeksruimte. Hij of zij geeft aan welke kleding u uit moet 
doen.  
U krijgt bariumpap te drinken. Dit is een contrastmiddel. De 
reden dat u bariumpap moet drinken, is dat de slokdarm alleen 
met contrastmiddel zichtbaar kan worden gemaakt. Bariumpap 
is een witte pap die enigszins zoetig ruikt. Het is erg 
kalkhoudend en de pap smaakt dan ook naar kalk. 

Tijdens het onderzoek krijgt u aanwijzingen van de radioloog, 
zoals draaien, slikken, niet ademen, hoesten en dergelijke. 
Deze aanwijzingen zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van 
goede foto’s van de slokdarm. Het kan voorkomen dat u een 
waterige oplossing te drinken krijgt, afhankelijk van uw 
klachten. Het onderzoek is niet pijnlijk en neemt ongeveer 15 
minuten tijd in beslag. 
 

Na het onderzoek 
Na het onderzoek mag u gewoon weer alles eten en drinken. U 
krijgt echter het advies om na het onderzoek veel te drinken. 

De ingeslikte bariumpap wordt op deze manier snel 
weggespoeld. Dit is belangrijk, omdat de bariumpap anders een 
verstopping in de darmen kan veroorzaken. Uw ontlasting is 
enkele dagen na het onderzoek wat wit van kleur, dit is 
normaal en dus niet schadelijk. 
 

Uitslag 
De radioloog beoordeelt de foto's en geeft de uitslag schriftelijk 
door aan uw behandelend arts. Deze stelt u op de hoogte van de 
resultaten. 
 

Bericht van verhindering 
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Indien u op het 
afgesproken tijdstip verhinderd bent, laat ons dat dan zo snel 
mogelijk weten.  
 



Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met de Röntgenafdeling, via 
telefoonnummer 010 - 461 7100. 
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