MRI van de endeldarm
(defaecografie)
Afdeling radiologie locatie Alkmaar
Waarom deze folder?
Uw arts heeft u doorgestuurd naar de afdeling radiologie voor een MRI defaecografie. Dit is
een MRI van de endeldarm tijdens de stoelgang. ‘Defaecatio’ betekent stoelgang en ‘grafie’
betekent afbeelding. De endeldarm wordt tijdens het onderzoek gevuld met echogel.
Vervolgens worden er tijdens de ontlasting foto’s gemaakt. In deze folder leest u hoe dit
onderzoek in zijn werk gaat en hoe u zich erop voorbereidt.
Uw afspraak
Op …………………..dag, datum: …………….…………. om …………………………uur
heeft u een afspraak op de afdeling radiologie, locatie Alkmaar (huisnummer 231) voor een
defaecografie.
Wilt u zich 15 minuten voor dit tijdstip melden bij de receptie van de afdeling radiologie?
Neemt u uw legitimatiebewijs mee.
Hoe bereidt u zich voor?
Wij adviseren u een lang T-shirt of hemd mee te nemen dat u aantrekt tijdens het onderzoek.
Screeningsformulier
Wilt u van tevoren de vragenlijst die u heeft gekregen doorlezen en voor het onderzoek
ingevuld meenemen. Als u op de vragenlijst bij blok 1 een “ja” invult, wilt u dan contact
opnemen met de afdeling radiologie? Telefoonnummer: 072 - 548 3400.
Allergieën
Als u weet dat u overgevoelig bent voor bepaalde geneesmiddelen of contrastmiddelen, wilt u
dit dan voor het onderzoek melden bij de behandelend arts of radiologisch laborant.
Zwangerschap
Wilt u contact opnemen met uw arts of radioloog als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn?
Hiermee kan dan bij het onderzoek rekening worden gehouden.
Voorbereiding thuis
Voor dit onderzoek krijgt u een klysma mee naar huis. Op de handleiding staat hoe dit werkt.
Drie uur voor aanvang van het onderzoek moet u het klysma toedienen. Verder mag u alles
eten en drinken wat u gewend bent, u hoeft dus niet nuchter te komen.
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de MRI scan
Vlak voor het onderzoek
U meldt zich 15 minuten voor het onderzoek bij de receptie van de afdeling radiologie,
huisnummer 231. Hierna brengt een laborant u naar een kleedhokje. Daar kun u zich
verkleden en uw T-shirt of hemd aantrekken. U mag wachten tot de laborant u ophaalt om u
naar de kamer te brengen waar het MRI onderzoek plaatsvindt.
Tijdens het onderzoek
Om de stoelgang zichtbaar te maken, wordt echo gel ingebracht via de anus in de endeldarm
(= laatste deel van de dikke darm).
Bij vrouwelijke patiënten
De radioloog / laborant brengt een canule (= een hol buisje) met een kort slangetje in de
vagina. De vagina wordt gevuld met echogel. Vervolgens wordt een canule in de anus
gebracht om de endeldarm te vullen met echogel.
Mannelijke patiënten
De radioloog / laborant brengt een canule (= een hol buisje) met kort slangetje in de anus om
de endeldarm te vullen met echogel.
Daarna ligt u op een soort badje. De stoelgang moet liggend worden uitgevoerd. Dit voelt
misschien wat vreemd. De liggende beelden zijn duidelijk genoeg om de stoelgang, de
spieren en de rest van de bekkenbodem te beoordelen.
Het kan zijn dat u even moet liggen in een beetje nattigheid. Het is namelijk lastig om het
tussendoor schoon te maken omdat het MRI onderzoek dan weer opnieuw moet worden
gedaan.
De laboranten doen hun best om u niet te lang te laten liggen. Tijdens het onderzoek geeft de
radioloog of laborant u duidelijke instructies. Er worden foto’s gemaakt:


in rust



tijdens aanspannen van de bekkenbodemspieren (windje inhouden) en



tijdens het uitpersen van de echogel

Zo brengen we in beeld hoe het laatste deel van de endeldarm werkt bij de stoelgang.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.
Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u naar het toilet en krijgt u een washandje en handdoek om alles weer
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schoon te maken.
Uitslag
De specialist, die het MRI onderzoek heeft aangevraagd, krijgt zo spoedig mogelijk de uitslag
van het onderzoek van de radioloog.
Uw vragen
Meer informatie vindt u op de website van het ziekenhuis: www.nwz.nl .
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling radiologie. De
medewerkers van afdeling radiologie zijn op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 16:30 uur,
telefoonnummer 072 - 548 3400. Ook is de afdeling per mail bereikbaar: radiologie@nwz.nl

versie 001 / 08.12.2017 / printdatum: 11 december 2017

3 van 3

