
Waarom dit onderzoek? 

Met een RX Clysma kan men de dikke darm beoordelen op vorm en 

structuur. Er wordt gekeken naar afwijkingen in het darmslijmvlies, de 

aanwezigheid van poliepen en naar eventuele vernauwingen van de 

dikke darm. 

Voor dit onderzoek wordt een sonde in de aars gebracht. Dit is 

vervelend, maar nagenoeg pijnloos. Langs deze sonde wordt een 

kleurstof, (contrastvloeistof) ingebracht in de dikke darm. Er worden 

röntgenopnames van de dikke darm gemaakt, tot aan het begin van de 

dunne darm. 

Voorbereiding 

 U hoeft niet nuchter te zijn. U mag eten en drinken. 

 Bij zwangerschap dient u uw behandelende arts of het personeel van 

de medische beeldvorming te verwittigen. 

 Wanneer u een stoma heeft, brengt u best materiaal en een 

reservezakje mee naar het ziekenhuis om uw stoma op een goede 

manier te verzorgen na het onderzoek. 
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Onderzoek 

 De verpleegkundige brengt u van de wachtzaal naar een kleedkamer. 

 U dient zich volledig uit te kleden. U krijgt een ziekenhuishemdje en 

wacht tot de verpleegkundige u komt halen. 

 De verpleegkundige zal u vragen op de tafel van het röntgentoestel 

plaats te nemen. Daarna zal een sonde ingebracht worden in uw aars 

waarlangs een vloeistof in uw dikke darm kan inlopen. Deze vloeistof 

is een kleurstof waardoor de dikke darm zichtbaar wordt voor 

röntgenstralen. 

 De sonde wordt verwijderd. 

 Er worden RX-foto’s genomen vanuit verschillende houdingen (op de 

rug, de zij…) zodat de dikke darm in alle richtingen kan worden 

beoordeeld. De verpleegkundige zal u aanwijzingen geven welke 

houding u dient aan te nemen. Bij elke opname wordt u gevraagd om 

niet te bewegen en de adem in te houden. 

 Het onderzoek neemt ongeveer 30 min in beslag en is nagenoeg 

pijnloos. Sommige patiënten ervaren wat krampen of 

stoelgangsdrang. Indien nodig kan een krampwerend middel worden 

toegediend. 

Nazorg 

Na het onderzoek kunt u onmiddellijk naar het toilet. Laat uw darmen tot 

rust komen vooraleer u terug naar huis vertrekt! 

U mag na het onderzoek gewoon eten en drinken, uw medicatie innemen 

en uw gewone activiteiten hervatten. 



Na het onderzoek kan u nog een aantal dagen lichte diarree hebben. Dit 

is een bijwerking van de ingebrachte kleurstof. Stoelgang bevorderende 

dranken en voeding vermijdt u daarom best.  

Resultaat 

U ontvangt niet onmiddellijk het verslag van het onderzoek. Uw 

behandelende arts ontvangt het resultaat, hetzij elektronisch, hetzij via 

de post, na 3 werkdagen.  

Het is aan de behandelende arts om u het resultaat van het onderzoek 

mee te delen. 

U kunt ook zelf na 7 werkdagen uw verslag opvragen via de website 

https://www.nexuzhealth.be van de overheid. Meer inlichtingen 

hierover kan u inwinnen op het secretariaat van de dienst medische 

beeldvorming (X+0). 

Annulering 

Gelieve 24 uur voor het onderzoek te verwittigen als u niet aanwezig 

kan zijn op uw afspraak. Hiermee geven we een andere patiënt de kans 

om sneller geholpen te worden. 
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D i s c l a i m e r  

De informatie in deze brochure is van 

algemene aard en is bedoeld om u een 

globaal beeld te geven van de zorg en 

voorlichting die u kunt verwachten. In 

iedere situatie, en dus ook de uwe, 

kunnen andere adviezen of procedures 

van toepassing zijn. Deze brochure 

vervangt dus niet de informatie die u 

van uw behandelend arts reeds kreeg 

en die rekening houdt met uw 

specifieke toestand. Zijn er na het lezen 

van deze brochure nog vragen schrijf 

deze eventueel op en bespreek ze in 

ieder geval met uw behandelend arts. 
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Goedgekeurd door dokter P. Aerts 

 

Contactgegevens Dienst Medische 
Beeldvorming  

Campus Aalst  

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst  

Tel: 053 72 42 53 

Fax: 053 72 41 23 

Mbv.Aalst@olvz-aalst.be 

Campus Asse 

Bloklaan 5 - 1730 Asse  

Tel: 02 300 62 57 

Fax: 02 300 62 59 

Mbv.Asse@olvz-aalst.be 

Campus Ninove 

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove 

Tel: 054 31 20 10 

Fax: 054 31 20 15 

Mbv.Ninove@olvz-aalst.be 

 


