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Radiologie 
 

Defaecogram 
 

Algemene informatie defaecogram 
 

Inleiding  
Uw behandelend arts heeft een defaecogram voorgesteld. Dit is een onderzoek van 
het laatste gedeelte van uw dikke darm, endeldarm en sluitspier. Bij het maken van 
de afspraak ontvangt u een brief met uitgebreide informatie over het onderzoek. Hier 
kunt u lezen hoe u zich kunt voorbereiden op het onderzoek en wat het onderzoek 
inhoudt. Ook leest u wat u moet doen na het onderzoek. 

 
Wat is een defaecogram?  
 
Een defaecogram is een onderzoek dat gedaan wordt met behulp een 
röntgenapparaat. Er worden röntgenfoto’s gemaakt van de dikke darm, endeldarm en 
sluitspier. U krijgt voor het onderzoek contrastmiddel te drinken. Vlak voor het maken 
van de röntgenfoto’s krijgt u contrastmiddel via een canule (slangetje) toegediend in 
de endeldarm. Op deze manier kunnen afwijkingen zoals een niet goed werkende 
sluitspier en verzakkingen van de bekkenbodemspieren worden ontdekt en 
vastgesteld.  
 
Voorbereiding voor het onderzoek 
Voor dit onderzoek is het belangrijk dat de darmen schoon zijn. Daarvoor moet u 
twee dagen voor het onderzoek met een dieet beginnen. Het dieet bestaat uit 
laxeermiddelen, witte boterhammen, kaas, thee, koffie of frisdrank zonder koolzuur, 
gezeefde bouillon, gelatinepudding, vruchtensap zonder vruchtvlees of limonade 
zonder koolzuur.  
U moet zich 1 uur voor de aanvang van het onderzoek melden aan de balie van 
afdeling radiologie. Daar krijgt u nog een kan water aangemaakt met jodiumhoudend 
contrastmiddel te drinken. Dit mag u drinken in de daarvoor aangewezen 
wachtkamer. 
Als u een afspraak maakt om het onderzoek te plannen, ontvangt u de 
laxeermiddelen (X-Praep en 4 tabletten  
Bisacodyl 5mg.). Ook ontvangt u de handleiding van de laxeermiddelen en informatie 
over het dieet. 
 

Het onderzoek  
 
Voor dit onderzoek mag u uw onderkleding en bovenkleding uit trekken. Het beste 
kunt u een extra hemd of T-shirt (zonder knopen) meebrengen.  
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Vervolgens komt u op uw zij, op de onderzoekstafel, te liggen. De radioloog brengt 
via de anus een canule (slangetje/spuittip) naar binnen. Deze canule is met glijmiddel 
ingesmeerd. 
 
Voor de vrouw geldt: 
Wanneer de laborant u binnenroept kan het zijn dat hij/zij u vraagt een tampon, in de 
vagina, in te brengen. De tampon brengt u in zodat de arts de vagina beter kan 
onderscheiden van endeldarm tijdens het onderzoek. 
 
Vervolg onderzoek 
U kunt het gevoel krijgen dat er ontlasting vrij komt. De kans dat dit gebeurd is heel 
klein, omdat de darmen schoon zijn. Via de canule brengt de radioloog het 
contrastmiddel (Bariumpap) naar binnen. (Voor de vrouw geldt: als er geen tampon is 
in gebracht kan de radioloog wat waterig contrastmiddel in de vagina inbrengen om 
de vagina te markeren). U moet proberen het contrastmiddel in de endeldarm vast te 
houden. Vervolgens neemt u plaats op het daarvoor aangewezen toilet in de 
onderzoeksruimte.  
De radioloog geeft enkele instructies en uiteindelijk mag u het contrastmiddel naar 
buiten persen. Tijdens de instructies, van het naar buiten persen van het 
contrastmiddel, worden röntgenfoto’s gemaakt. Er worden röntgenfoto’s gemaakt van 
de dikke darm, endeldarm en sluitspier.  
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 
 
Na het onderzoek  
Het is belangrijk dat u de eerste 2 dagen minimaal 2 liter per dag drinkt. Dit zorgt 
ervoor dat de contrastvloeistof niet gaat indikken in de darmen. 
Als u na 2 dagen nog geen ontlasting hebt gehad, is het verstandig om een 
laxeermiddel te gebruiken om verstopping te voorkomen. Dit is verkrijgbaar bij de 
apotheek of drogist.  
 
Uitslag  
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij uw eerst volgend 
afspraak. 
  

Extra informatie  
 
Patiënten met suikerziekte (Diabetes Mellitus) 
Patiënten met Diabetes Mellitus moeten rekening houden met het suikergehalte 
(sacharose) van X-Praep, dit is 0,66 gram per ml. Het suikergehalte in het bloed gaat 
mogelijk omhoog, waardoor er extra insuline moet worden gebruikt. U kunt bij u 
huisarts terecht voor vragen over een te lage of te hoge suikerwaarde.   
 
Zwangerschap 
Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger, of 
denkt u zwanger te zijn, bespreek dit dan met uw behandelend arts. 
 
Locatie 
Een defaecogram kan alleen op locatie Venlo plaatsvinden. 
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Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het 
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met: 
 

Afdeling Radiologie 

Locatie Venlo 

Routenummer 79  

(077) 320 68 40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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