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Aanvullende informatie 
defaecogram
Voorbereiding
Bij het maken van de afspraak krijgt u een bus met poeder mee (E-Z-HD). Dit dient u 2 
uur voor het onderzoek in te nemen door hier 100 ml water (koffiekopje) aan toe te 
voegen zodat een dunne witte pap ontstaat. Voor inname de beker goed schudden en dit 
papje helemaal opdrinken.
U mag verder gewoon eten en drinken. Ook kunt u uw medicijnen innemen zoals u 
gewend bent.

Korte beschrijving onderzoek
Voor het onderzoek komt u op een tafel te liggen. De radioloog brengt via de anus een 
dunne canule in de endeldarm. Door deze sonde wordt een dunne, witte pap 
(contrastmiddel) ingebracht. De pap zorgt ervoor dat de darm goed te zien is. Daarna 
wordt het slangetje verwijderd. U wordt gevraagd op een speciale (toilet-)stoel te gaan
zitten en er worden foto's in verschillende richtingen gemaakt.
N.B. Het is belangrijk om op de foto's goed onderscheid te kunnen maken tussen 
endeldarm en vagina. Daarom wordt bij vrouwen ook vaginaal contrast ingebracht.
Tijdens het onderzoek wordt steeds verteld wat er gaat gebeuren. Ook kunt u tijdens het 
onderzoek vragen stellen.
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Uitslag van het onderzoek 
De afdeling radiologie zorgt dat de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts 
gestuurd wordt. U spreekt met uw specialist af wanneer hij/zij de uitslag met u zal 
bespreken.

Nazorg
Voor het naar huis gaan kunt u het beste eerst gebruik maken van het toilet. Dit in 
verband met de diarree.
De ontlasting kan wit gekleurd zijn als gevolg van de pap. Dit kan geen kwaad.

Belangrijk
Bij gebruik van de anticonceptiepil kan de werking hiervan minder zijn
door de diarree. Aanvullende maatregelen zijn dan nodig om zwangerschap te 
voorkomen.

Begeleiding
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We begrijpen dat u eventueel een begeleider/ster meeneemt naar het onderzoek. Dit kan 
een grote steun voor u zijn. Het verrichten van een onderzoek vergt echter uiterste 
concentratie van de onderzoeker en ook het feit dat er met röntgenstraling wordt 
gewerkt brengt met zich mee dat uw begeleider/ster niet mee kan gaan naar het 
onderzoek. Hij/zij kan wachten in het kleedkamertje of in de wachtkamer.

In overleg met de laborant kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als u mee komt 
als begeleider van een kind of iemand met een beperking.

Wij vragen uw begrip voor deze gang van zaken.


