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Radiologie
Röntgenonderzoek van de 

endeldarm (dynamisch darmonderzoek)

U hebt een afspraak op

 dag  om  uur 

voor een röntgenonderzoek van de endeldarm (dynamisch 
darmonderzoek, ook wel defaecografie genoemd). U meldt zich bij de 
receptie van de afdeling Radiologie, locatie Tiel (Route 05).

Leest u deze folder in zijn geheel door.
Deze folder informeert u over de inhoud van het onderzoek. Het is 
goed te weten dat de informatie in deze folder algemeen van aard is.

Een dynamisch darmonderzoek, wat is dat?
De endeldarm is verantwoordelijk voor de opslag en uitscheiding 
van de ontlasting. Het verliezen van ontlasting of het hebben van 
een moeilijke stoelgang kan een reden zijn voor uw specialist om 
een dynamisch darmonderzoek aan te vragen. Bij een dynamisch 
darmonderzoek worden er röntgenopnamen gemaakt van de darm 
tijdens de stoelgang en dan in het bijzonder van het ledigen van het 
laatste stuk darm, de endeldarm. Om duidelijke röntgenbeelden te 
krijgen, wordt er gebruik gemaakt van röntgencontrastmiddelen. 

Doel
Het doel van het onderzoek is de werking van de endeldarm te 
controleren om zo de oorzaak van uw klachten op te sporen.

Voorbereiding
Er zijn geen voorbereidingen nodig voor dit onderzoek.

Kleding
U wordt verzocht om een hemdje of een T-shirt mee te nemen.



Het onderzoek
U krijgt eerst 2 bekers met contrastmiddel (bariumpap) te drinken, dit 
is om de dunne darm met contrastmiddel te vullen zodat tijdens het 
persen gezien kan worden wat er met de dunne darm gebeurt.
Een uur nadat u bent begonnen met het drinken van contrastmiddel 
haalt een radiodiagnostisch laborante u op. Zij zal u tijdens het 
onderzoek begeleiden.
De laborante zal u vragen om in het kleedkamertje al uw kleding uit te 
trekken en het meegebrachte hemdje of T-shirt aan te trekken.
Daarna kunt u op de röntgentafel plaatsnemen, de laborante vertelt u 
hoe het onderzoek in zijn werk zal gaan. 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een radioloog. Nadat de 
radioloog zich heeft voorgesteld, wordt u verzocht op uw linkerzijde 
te gaan liggen. De radioloog begint eventueel met een rectaal 
toucher (het inspecteren van de anus met de vinger) waarna hij een 
slangetje inbrengt. Door dit slangetje wordt contrastmiddel via de 
anus in de dikke darm gebracht. Dit is om de dikke darm te kunnen 
bekijken tijdens het persen. Dan wordt er door het slangetje via de 
anus een dikker contrastmiddel ingebracht. Bij vrouwen wordt een 
contrastmiddel in de vagina ingebracht om de stand van de vagina 
röntgenologisch zichtbaar te maken tijdens de ontlasting. Tevens 
wordt er op de huid in de bilnaad een draadmarkering aangebracht.
U wordt gevraagd op de rechterzijde te draaien, waarna de 
röntgentafel rechtop wordt gezet en u op een zogenaamde ‘po-stoel’ 
plaats neemt. In deze houding worden de röntgenopnamen gemaakt. 
De radioloog maakt verschillende opnamen; 

-  in rust; 
-  tijdens aanspannen van de bekkenbodemspieren; 
- tijdens hoesten; 
-  tijdens persen en uiteindelijk tijdens het ontlasten.

Na het onderzoek wordt u begeleid naar uw kleedkamertje waar 
ook een normaal toilet is. Tevens ligt daar een washandje en een 
handdoek voor u klaar, waarmee u zich op kunt frissen. Dames krijgen 
een maandverbandje om contrastmiddel die uit de vagina lekt, op te 
vangen.



 De onderzoekstafel

Duur van het onderzoek
Het maken van de röntgenopnamen duurt ongeveer een kwartier. 
De gehele procedure neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Na het onderzoek
Na het onderzoek adviseren wij u om veel te drinken (ongeveer 
2½ liter) en indien u last heeft van een moeizame stoelgang raden 
wij u aan een licht laxeermiddel te nemen om alle contrastmiddelen 
weer kwijt te raken. U bent in principe niet naar of misselijk van dit 
onderzoek en u kunt eventueel gewoon weer met de auto, bus of fiets 
naar huis.

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, kunt u dit gewoon blijven doen, ook op de 
dag van het onderzoek zelf.

De uitslag
De uitslag gaat naar uw specialist, deze is er binnen een 
week. Uw specialist kan altijd samen met de radioloog de 
röntgenbeelden bekijken en bespreken.



Hebt u nog vragen of bent u verhinderd?
Als u onverwacht verhinderd bent, geeft u dat a.u.b. zo snel mogelijk 
door. Afdeling Radiologie kan dan met u een nieuwe afspraak maken en 
de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren. 

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u van 
maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur – 17.00 uur bellen met 
telefoonnummer: (0344) 67 42 33. 
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