Slokdarm (oesophagus)
röntgenonderzoek
Afdeling radiologie
Waarom deze folder?
De arts heeft u doorgestuurd naar de afdeling radiologie voor een röntgenonderzoek van de
slokdarm (oesophagus).
U krijgt dit onderzoek als er verdenkingen zijn dat u een Zenkers divertikel (uitstulping in slokdarm)
en/of achalasie( bewegingsstoornis van de slokdarm) heeft. Met dit onderzoek wordt niet de gehele
slokdarm beoordeeld. Wij brengen in beeld hoe het voedsel zich door de slokdarm verplaatst. In
deze folder leest u hoe dit onderzoek in zijn werk gaat en hoe u zich erop voorbereidt.
Hoe bereidt u zich voor?
Allergieën
Bent u overgevoelig voor bepaalde geneesmiddelen of contrastmiddelen? Wilt u dit dan voor het
onderzoek melden bij de behandelend arts of röntgenlaborant?
Zwangerschap
Bent u zwanger of denkt zwanger te zijn? Wilt u dan van tevoren contact opnemen met uw arts of de
afdeling radiologie?
Er zijn geen andere voorbereidingen voor dit onderzoek noodzakelijk.
Tijdens het onderzoek
U krijgt contrastvloeistof te drinken die uw slokdarm zichtbaar maakt op de röntgenfoto.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u eten en drinken. De eerste dagen na het onderzoek vindt u nog wat witte
vloeistof bij de ontlasting. Dit verdwijnt vanzelf. Probeer zo veel mogelijk water te drinken, ongeveer
2 liter.
Uitslag
De specialist die het röntgenonderzoek 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. Meer informatie over straling
vindt u op www.nwz.nl/patientenfolders in de folder met de titel ‘Röntgenstraling of radioactiviteit’.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling radiologie. De medewerkers
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van deze afdeling zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur. Afhankelijk op welke locatie
u het onderzoek krijgt, neemt u contact op met:
•

locatie Alkmaar, telefoonnummer 072 – 548 3400

•

locatie Den Helder, telefoonnummer 0223 – 69 6307

Ook is de afdeling per mail bereikbaar: radiologie@nwz.nl
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