radiologie

Foto’s van de dunne darm met MRI
(Enteroclyse)

Bij het maken van foto’s wordt gebruik
gemaakt van röntgenstralen. Deze stralen
kunnen verschillende delen in het lichaam
zichtbaar maken en geven daarvan een
afbeelding op een beeldscherm. Nadat de
foto’s gemaakt zijn, worden deze door een
radioloog beoordeeld. Vervolgens wordt de
uitslag vastgelegd in een verslag.

Belangrijk om te weten
Zwangerschap
Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor
het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of
denkt te zijn, moet u dit vóór het onderzoek
melden.
Gevolg betrouwbaarheid anticonceptiemiddel
Het gebruik van laxeermiddelen kan de
betrouwbaarheid van de anticonceptiepil
verminderen.

Voorbereiding
Dieet en laxeermiddel
Het is belangrijk dat de darmen tijdens het
onderzoek goed schoon zijn. Daarom moet u
één dag voor het onderzoek een dieet volgen
en uw darmen laxeren met Magnesiumsulfaat
en Bisacodyl. Dit dieet staat beschreven in de
afspraakbevestiging. Van deze medicijnen
kunt u last krijgen van diarree. U gaat met
het recept dat u heeft gekregen naar uw
apotheek.

Metalen voorwerpen
U dient er voor te zorgen dat alle metalen
buiten de onderzoeksruimte blijven. De
radiologisch laborant vraagt u om alle
metalen voorwerpen in de kleedkamer achter
te laten (haarspelden, horloge, sieraden,
munten, zakmes, sleutels, gehoorapparaat,
pennen enzovoort). Ook (bank)pasjes mogen
niet in de onderzoeksruimte worden
meegenomen. Kledingstukken waaraan
metalen knoopjes of ritsen zitten dient u voor
het onderzoek uit te trekken.
Kleding
U kunt een T-shirt of hemd meenemen indien
u tijdens het onderzoek iets aan wilt hebben.
Wij adviseren u om schoon ondergoed mee te
nemen voor na het onderzoek.

Verloop van het onderzoek

Voorafgaand aan dit onderzoek heeft u een
afspraak gekregen om een sonde in te laten
brengen. Een sonde is een heel dun slangetje.
Het slangetje wordt ongeveer een half uur
voor het daadwerkelijke MRI dunne darm
onderzoek door de neus richting de dunne
darm ingebracht. Via dat slangetje is het
tijdens het MRI onderzoek mogelijk om
contrastvloeistof direct in de dunne darm te
krijgen. Het slikken van dat slangetje kan een
beetje een onaangenaam gevoel geven. Dit
zal echter geen pijn doen.
Wanneer het slangetje is geplaatst neemt u
plaats in de wachtkamer van de MRI. Hier
wordt u opgehaald door een MRI laborant.
De duur van het MRI onderzoek kan variëren
van één uur tot 1,5 uur.
Na controle op metaaldelen komt u in de
onderzoeksruimte. U neemt plaats op de
onderzoekstafel. Over de buik krijgt u
meetapparatuur. Dan schuift de laborant de
tafel naar het midden van het MRI-apparaat.
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Röntgenonderzoek
Uw behandelend arts heeft u voor het maken
van foto’s verwezen naar de afdeling radiologie
(röntgen). Dit is een afdeling waar radiologen
(artsen) en radiodiagnostisch laboranten met
behulp van verschillende technieken
afbeeldingen van het lichaam maken.

radiologie

Deze is aan beide kanten open en er brandt
constant licht. Tijdens het maken van de
afbeeldingen hoort u hard kloppende en
zoemende geluiden. U kunt een hoofdtelefoon
of oordoppen krijgen om het geluid te
dempen. U kunt een eigen CD meebrengen
zodat u (indien het onderzoek dit toelaat)
tijdens het onderzoek via de hoofdtelefoon uw
eigen favoriete muziek kunt beluisteren.
Tijdens het onderzoek vraagt de laborant u
om een aantal keer de adem in te houden.
Gedurende het onderzoek is het van belang
dat u stil ligt en dat u de ademcommando’s
die gegeven worden goed opvolgt, omdat
anders de opnames mislukken. Via een
microfoon heeft u contact met de laboranten.
Zij kunnen u ook zien liggen en in de gaten
houden.
Voordat u het ziekenhuis verlaat is het
verstandig om nog naar het toilet te gaan. De
eerste dagen kan de ontlasting een beetje
waterig zijn.

Contrastmiddel

Bij dit onderzoek krijgt u contrastmiddel via
het ingebrachte slangetje. Verder wordt er
ook via een bloedvat contrastmiddel
toegediend.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de
arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
Deze uitslag is ongeveer vijf werkdagen na
het onderzoek bekend bij de aanvrager.

Vragen
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Mocht u na het lezen van deze informatie nog
vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze
graag voor u beantwoorden.
Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30
uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer
088 708 3700.

