RX Dikkedarm lavement
Informatiebrochure
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Geachte mevrouw, meneer
Deze brochure is een uitgave van de dienst radiologie van het SintAndriesziekenhuis Tielt. Hiermee willen we u graag wat meer informatie geven
omtrent het verloop van een RX dikkedarm lavement. Hebt u nadien nog
vragen? Neem dan zeker contact met ons op.

Wat is een RX dikkedarm lavement?
Een RX-dikke darm lavement is een röntgenonderzoek waarbij radiografieën
gemaakt worden van de blindedarm, dikke darm en/of endeldarm.
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Voorbereiding en administratieve vereisten voor de patiënt
Zoals voor elk radiologisch onderzoek dient u over een schriftelijke aanvraag
van uw verwijzend arts te beschikken. Zonder deze aanvraag kan er geen
onderzoek worden verricht.
Op de dag van het onderzoek dient u zich allereerst te laten registreren aan de
algemene balie van het ziekenhuis.
In geval van hospitalisatie worden de gegevens van de ziekteverzekering
geregistreerd bij opname in het ziekenhuis.
Vervolgens dient u “route 24” te volgen tot op de dienst Medische
Beeldvorming, alwaar u zich dient aan te melden aan de receptie.
U zal de kleren en eventuele juwelen in het te onderzoeken lichaamsdeel
moeten verwijderen. Draag bijgevolg liefst comfortabele loszittende kledij.
Een onderzoeksschort zal u aangeboden worden tijdens het onderzoek.
Metaalhoudende structuren (o.a. juwelen en piercings) kunnen storend zijn
voor de Röntgenopname en worden in de mate van het mogelijke best thuis
gelaten of kunnen verwijderd worden voor het onderzoek.
Vrouwen moeten altijd de behandelende arts of
röntgenlaborant/verpleegkundige die het onderzoek verricht, informeren
indien er een kans op zwangerschap bestaat.
Uw arts zal u hierover inlichten.
Verwittig uw arts over uw medicatie en mogelijke overgevoeligheid/allergie, in
het bijzonder voor contrastproducten. Vertel uw arts over recente ziekten en
andere medische aandoeningen.
Op de dag voor het onderzoek wordt gebruikelijk aan de patiënt gevraagd niets
te eten en alleen vocht in te nemen zoals fruitsap zonder vezels, thee, zwarte
koffie, cola of bouillon. Er mogen dan ook geen melkproducten gedronken
worden.
Na middernacht wordt gebruikelijk gevraagd om niet te drinken noch te eten.
Het is mogelijk dat een laxeermiddel dient ingenomen te worden (onder de
vorm van pillen en/of vloeistof) ofwel de avond voordien of mogelijks een paar
uren voor het onderzoek. Volg de richtlijnen van uw dokter. U kan gerust uw
gebruikelijke voorgeschreven medicatie met een weinig water innemen.
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Hoe ziet het toestel er uit?
Het gebruikelijke toestel voor dit onderzoek bestaat uit een röntgentafel met
een röntgenbuis en een monitor, gelijkend op een TV-scherm.
De tafel kan bewegen en gekanteld worden.
Hoe verloopt het onderzoek?
Dit onderzoek wordt meestal ambulant uitgevoerd en de patiënt dient niet
opgenomen te worden. Het onderzoek wordt bij voorkeur in de voormiddag
gedaan om de duur van het vasten voor de patiënt te verminderen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een röntgenlaborant en een geneesheer
-specialist in de radiologie (= radioloog), die het onderzoek beoordeelt.
De patiënt plaats zich op de onderzoekstafel en vervolgens wordt er een
overzichtsradiografie van de buik verricht. De radioloog of röntgenlaborant
plaatst vervolgens een buisje (= rectale sonde) in de endeldarm waarlangs de
bariumpap wordt toegediend. Er kan ook lucht ingeblazen worden als
hulpmiddel om het slijmvlies van de dikkedarm goed door de barium te laten
tekenen. Soms verkiest de radioloog een waterige jodiumhoudende kleurstof
te gebruiken.
Vervolgens wordt een reeks beelden genomen.
De patiënt dient bij het nemen van de beelden zich stil te houden en er kan
gevraagd worden om de adem enkele seconden op te houden om de kans op
onscherpe beelden te verminderen.
De patiënt kan gevraagd worden om in verschillende posities te liggen om
beelden van de dikkedarm vanuit verschillende hoeken te verkrijgen. Hierbij
kan de röntgentafel eventueel ook gekanteld worden.
Na het beëindigen van het onderzoek kan de patiënt gevraagd worden om
even te wachten om de radioloog toe te laten de beelden te controleren op
hun kwaliteit.
Na het nemen van de radiografieën laat men zoveel mogelijk van de
toegediende kleurstof teruglopen via de sonde. De patiënt kan daarna naar het
toilet. Soms dient men bijkomende (laattijdige) radiografieën maken.
In het algemeen duurt een RX-dikkedarm lavement ongeveer 20 minuten.
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Wat ervaar ik tijdens het onderzoek?
Zodra het contrastmiddel de dikke darm vult krijgt men aandrang om stoelgang
te maken. Men kan druk in de buik voelen of zelfs wat krampen. De meeste
mensen kunnen dit ongemak goed verdragen. De tip van de rectale sonde is
speciaal gemaakt om de patiënt te helpen de toegediende vloeistoffen binnen
te houden. Indien men er moeite mee heeft kan men dit aan de
röntgenlaborant aangeven.
Tijdens het nemen van de foto’s kan er gevraagd worden om in verschillende
richtingen te draaien en in meerdere posities zich stil te houden. De tafel kan in
rechtopstaande houding gekanteld. Er kan op de buik gedrukt worden.
WAT GEBEURT ER NA HET ONDERZOEK
Na afloop kan men eten en drinken en zo nodig ook de gebruikelijke medicatie
innemen behalve bij tegen aanwijzing van uw arts. Men kan onmiddellijk na het
onderzoek de dagelijkse activiteiten hervatten en de gebruikelijke maaltijden
nemen.
Barium kan de stoelgang grijs of wit kleuren tot 24u en later na het onderzoek.
Soms kan de barium een tijdelijke constipatie veroorzaken. Hierbij kan men
eventueel laxeermiddelen innemen. Het drinken van extra vocht gedurende
enkele dagen na het onderzoek wordt aangeraden. Indien men na 2 dagen van
het onderzoek geen stoelgang kan maken dient u uw behandelende arts te
consulteren.
Wie beoordeelt het onderzoek en wie geeft het resultaat?
De radioloog zal een verslag maken met de bevindingen en de conclusie van
het onderzoek. Dit verslag wordt in de elektronische databank van het
ziekenhuis opgeslaan en via computer doorgestuurd naar de arts die het
onderzoek heeft aangevraagd. Deze arts zal de resultaten met u bespreken .
De beelden worden voor altijd bewaard in de digitale databank van het
ziekenhuis en zijn bovendien gedurende 12 maanden beschikbaar via PACS-OnWeb die via het internet kan geraadpleegd worden door middel van uw
geboortedatum en een unieke login code die u gekregen heeft bij het
inschrijven op onze dienst.
Na afloop van deze 12 maanden kunnen de beelden steeds op vraag opnieuw
aan de webserver worden toegevoegd.
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Dienst Radiologie
T 051 42 50 30
secretariaat.mbv@sintandriestielt.be

T 051 42 51 11 – F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be
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