Radiologie

CT-ONDERZOEK VAN DE
DIKKE DARM

(CT- colonografie)

U wordt vriendelijk verzocht deze folder in zijn geheel door te lezen. Deze
folder informeert u over de inhoud van het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn om dit onderzoek goed te laten verlopen. Het is goed te weten
dat de informatie in deze folder algemeen van aard is. Het is mogelijk dat het
onderzoek iets anders verloopt.
U heeft een afspraak op:
Dag		
Datum		

/

/

Tijd			
uur
voor een CT onderzoek van de dikke darm.
Meldt u zich op de hierboven genoemde tijd bij de balie van de
afdeling Radiologie te Tiel (route 5.1).
LET OP!
De voorbereidingen en de dieetvoorschriften voor dit onderzoek starten op de
dag voorafgaand aan de dag van het CT-onderzoek,
op
WAT IS CT-COLONOGRAFIE?
CT-colonografie is een röntgenonderzoek om de dikke darm in beeld te brengen. CT is de afkorting voor Computer Tomografie, dit is een onderzoek waarbij
door middel van röntgenstraling en een computer uw buik in beeld wordt
gebracht. We kunnen met behulp van speciale computerprogramma’s naar
driedimensionale beelden van uw darm kijken.
WAT GEBEURT ER TIJDENS HET CT-COLONOGRAFIE ONDERZOEK?
Voor het onderzoek wordt u gevraagd om uw boven- en onderkleding uit te
doen. U mag alleen een hemd of T-shirt zonder versieringen dragen. In de
onderzoeksruimte komt u op een smalle onderzoekstafel te liggen, die tijdens
het onderzoek door de opening van de CT-scanner schuift.
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Deze opening is ongeveer 80 cm
diep en heeft een diameter van
ruim 75 cm. Een gedeelte van
uw lichaam bevindt zich dus
in de opening. U ligt zeker niet
opgesloten in een “tunnel”.
Eerst plaatst de radiodiagnostisch laborant een infuus in een
bloedvat in de arm. Vervolgens
krijgt u op de onderzoekstafel
via dit infuus het medicijn ‘Buscopan’ toegediend dat er voor zorgt dat de
darmen kortdurend minder bewegen en minder krampen veroorzaken.
Via dit infuus wordt tijdens het CT-onderzoek ook een jodiumhoudend
contrastvloeistof toegediend om de organen in de buik aan te kleuren.
Het jodiumhoudend contrastmiddel is veilig. Bijwerkingen komen zelden voor.
Toch is er net als bij medicijnen een zeer kleine kans op een overgevoeligheidsreactie. In de volgende gevallen komt een overgevoeligheidsreactie vaker voor:
• U heeft eerder een overgevoeligheidsreactie gehad na het gebruik van een
jodiumhoudend contrastmiddel.
• U bent overgevoelig voor andere medicijnen.
Het is belangrijk dat de artsen en laboranten vóór het onderzoek op de hoogte
zijn van deze situaties, u wordt dan ook dringend verzocht dit tijdig te melden.
Dan plaatst de laborant een dun slangetje in de anus. Vervolgens wordt via
het slangetje lucht in de darm geblazen. Dit is belangrijk, om de darm goed
te kunnen beoordelen. Om uw darm zo goed mogelijk met lucht te kunnen
vullen, kan u worden gevraagd om tijdens het inblazen van de lucht van positie
te veranderen.
Wanneer er voldoende lucht in uw darm geblazen is, worden de scans gemaakt. Eerst in buikligging en vervolgens in rugligging. Als u niet op uw buik
kunt liggen, dan is dit geen probleem. De twee scans worden dan eventueel
in linker en rechter zijligging gemaakt. U wordt een aantal keer gevraagd de
adem in te houden. Na afloop wordt het slangetje uit de anus verwijderd en
het infuus uit de arm gehaald.
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NA HET ONDERZOEK
In uw kleedkamer kunt u naar het toilet om de ingeblazen lucht weer kwijt
te raken. Hier zijn washandjes en handdoeken beschikbaar, zodat u zich kunt
opfrissen. Na het onderzoek mag u weer normaal eten en drinken.
Omdat u contrastvloeistof via de bloedvaten (via het infuus) toegediend hebt
gekregen, is het belangrijk dat u na het onderzoek goed drinkt. Aanbevolen
wordt om verspreid over de rest van de dag één liter meer te drinken dan wat
u normaal gewend bent. Dit mag water zijn, maar een andere drank volstaat
ook.
DUUR VAN HET ONDERZOEK
In totaal duurt dit onderzoek ongeveer 20 tot 30 minuten.
LET OP!
Als u Buscopan krijgt toegediend, kunt u tijdelijk wat minder scherp (wazig)
zien. Dit duurt tot ongeveer een half uur na het onderzoek. Wij mogen geen
Buscopan toedienen als u:
hartritmestoornissen hebt; een verhoogde oogboldruk (glaucoom) hebt; (bij
mannen) u door een vergrote prostaat moeilijk kunt plassen.
Buscopan beïnvloedt de rijvaardigheid en u mag na het onderzoek gedurende
één uur niet zelf autorijden. Wij raden u dan ook aan om van tevoren te
regelen dat iemand u naar huis brengt.
NB. Buscopan wordt op afdeling Radiologie verstrekt en toegediend.
AANDACHTSPUNTEN VOOR THUIS
Hebt u diabetes?
Overleg met uw behandelende arts of diabetesverpleegkundige om uw dieet,
insulinegebruik en medicijnengebruik aan te passen.
Gebruikt u medicijnen?
Wanneer u metformine gebruikt, is het afhankelijk van uw nierfunctie of u hier
mee moet stoppen, dit hoort u van uw arts. Het is mogelijk dat er
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aanvullende maatregelen genomen moeten worden in de vorm van hydreren
(extra vochttoediening door een infuus). Alle andere medicatie mag u gewoon
blijven innemen. Wanneer gewenst, kunt u uw medicijnen met wat water
innemen.
Houdt u er echter rekening mee dat zolang u diarree heeft niet alle werkzame
stoffen worden opgenomen in uw lichaam. Bij bepaalde medicijnen kan uw
behandelende arts u adviseren deze tijdelijk te stoppen.
Nierfunctie:
Patiënten met een verminderde nierfunctie kunnen in aanmerking komen voor
een kortdurende ziekenhuisopname. Wanneer dit voor u van toepassing is, zal
uw behandelende arts u hierover informeren en de opname regelen.
Kleding:
Kies voor makkelijke kleding, een hemdje of T-shirt met korte mouwen zonder
versieringen kunt u tijdens het onderzoek aanhouden. Neem dit zo nodig mee.
Neem in verband met de mogelijke diarree ook extra schoon ondergoed mee.
VOORBEREIDING VOOR HET CT ONDERZOEK
Voor het onderzoek is het belangrijk dat u zich aan het vezelarme dieet houdt
en de contrastvloeistof (Telebrix-Gastro) drinkt volgens het aangegeven schema.
Contrastmiddel (Telebrix-Gastro)
- Telebrix-Gastro is een jodiumhoudende contrastvloeistof. Deze contrastvloeistof is een veilig middel, bijwerkingen komen zeer zelden voor.
- Drink de Telebrix-Gastro steeds niet te sterk verdund, voor de smaak kunt
u de contrastvloeistof toevoegen aan een glas met één van de toegestane
dranken, zie bijlage dieet.
- Telebrix-Gastro heeft een laxerende werking en kan al na het leegdrinken
van het eerste flesje dunne ontlasting geven.
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VOORBEREIDING OP DE DAG VÓÓR HET ONDERZOEK
Ontbijt:
drink het eerste flesje Telebrix-Gastro, verder is alleen het vezelarm dieet toegestaan, zie bijlage dieet.
Lunch:
drink het tweede flesje Telebrix-Gastro, verder is alleen het vezelarm dieet
toegestaan, zie bijlage dieet.
Diner:
drink het derde flesje Telebrix-Gastro, verder is alleen het vezelarm dieet toegestaan, zie bijlage dieet.
’s Avonds:
alleen vloeistoffen zijn toegestaan, zie bijlage dieet.
VOORBEREIDING OP DE DAG VAN HET ONDERZOEK
- U blijft nuchter, u mag tot na het CT-onderzoek niets meer eten of drinken,
niet roken en geen kauwgom gebruiken. Medicijngebruik is toegestaan, zie
kopje ‘Gebruikt u medicijnen?’ op pagina 4.
- Probeert u op de dag van het onderzoek enkele malen naar het toilet te
gaan voor ontlasting.
HEBT U NOG VRAGEN OF BENT U VERHINDERD?
Als u onverwacht verhinderd bent, geeft u ons dat alstublieft zo snel mogelijk
door. Wij kunnen 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 ons van maandag
tot en met vrijdag van 08.00 uur - 17.00 uur bellen op telefoonnummer:
0344-674233.
BIJLAGE DIEET
Vezelarm dieet algemeen
- Het is belangrijk om zo min mogelijk gebruik te maken van vezels en
vezelachtige bestanddelen in de voeding.
- Veel voedingsmiddelen bevatten noten, zaden of grove vezels, kies niet voor
deze producten, maar neem een naturel variant.
- Zorg er voor dat u voldoende drinkt (minimaal 10 tot 12 glazen per dag).
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TIJDENS UW DIEET MAG U ALLEEN
ONDERSTAANDE PRODUCTEN ETEN EN DRINKEN:
Dranken
Graanproducten
- vruchtensappen
- wit brood, naturel beschuit,
zonder vruchtvlees
naturel toast
- limonades en frisdranken
- witte rijst, naturel pasta
- thee en koffie
- mineraal water
Beleg
- melk en melkproducten, vla,
- kaas en eieren
yoghurt (geen vruchtenyoghurt)
- vleeswaren, kip en vis
- alle zoete beleg (geen pindakaas,
Tussendoortjes
marmelade en jam met stukjes
- chocolade (zonder nootjes)
fruit)
- snoep
- suiker
- cake (geen koekjes)
Groenten en fruit
Specerijen
- aardappelen
- zout, peper, paprikapoeder,
- gaar gekookte wortelen, bloemnootmuskaat, kaneel,
kool, witlof, andijvie en spinazie
groene kruidenmixen
- rijpe, geschilde en ontpitte appel,
banaan en peer
Onder vloeistoffen wordt verstaan:
- alle soorten vlees, vis en kip
- vruchtensappen
zonder vruchtvlees
Soepen
- limonades en frisdranken
- bouillon en soepen met stukjes
- water
vlees/kip, soepballetjes en
- heldere bouillon
vermicelli
- thee en koffie
AANTEKENINGEN
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