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Inleiding 

In deze brochure vindt u meer informatie over een contrastlavement of 
RX colon-inloop. Niet alleen voor uzelf, maar ook om uw kind goed te 
kunnen voorbereiden op het onderzoek. Als u zelf rustig bent, zal u dit 
uitstralen naar uw kind. Hierdoor wordt uw kind ook rustiger en zal het 
onderzoek vlotter verlopen. 

Praktische informatie 

U schrijft uw kind met haar/ zijn ID-kaart in voor dagopname in de 
inkomhal van campus Sint-Jozef. 
Dan mag u zich aanmelden aan het secretariaat (glazen huis) van de 
dienst medische beeldvorming (route D45) op de eerste verdieping. 
Zij zullen u wegwijs maken naar de wachtzaal. 

Informatie over het onderzoek 

Een contrastlavement of RX colon-inloop is een onderzoek waarbij we 
medische beeldvorming gebruiken om de dikke darm te onderzoeken. 
We gebruiken hiervoor een contrastvloeistof. Deze brengen we in via de 
anus (rectaal). Doel van het onderzoek is om mogelijke afwijkingen aan 
de dikke darm op te sporen of uit te sluiten. 

Belangrijk om weten 

Er mag altijd één ouder mee tijdens het röntgenonderzoek. Zwangere 
mama’s mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn o.w.v. straling. 
Ook broertjes en/ of zusjes kunnen niet meekomen. 
Het is handig om extra ondergoed mee te nemen in geval van 
ongelukjes. Breng ook een speelgoedje, boekje, speentje of knuffel mee 
als afleidingsmiddel. 
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Verloop van het onderzoek 

De verpleegkundige begeleidt u en uw kind naar de onderzoekskamer. 
Ouders krijgen voor de start van het onderzoek een loodschort. Deze 
draagt u tijdens het hele onderzoek over uw eigen kledij. Zo wordt u niet 
blootgesteld aan straling. 
Voor dit onderzoek moeten de kleren van uw kind uit en krijgt het een 
hemdschort aan. 
 
Uw kind ligt op een kantelbare onderzoekstafel. De radioloog of 
verpleegkundige vraagt uw kind op haar/ zijn linkerzij te gaan liggen en 
brengt via de anus een slangetje (canule) in de endeldarm. Het 
inbrengen van de canule is wel wat vervelend, maar tijdens het 
onderzoek zal uw kind er niet veel last van hebben. 
 
Door de canule wordt de contrastvloeistof (gastrogrofine) langzaam 
toegediend in de dikke darm. Uw kind kan aandrang krijgen om de 
vloeistof uit te persen, maar het is belangrijk dat uw kind probeert deze 
op te houden. Er kunnen wat darmkrampen optreden, maar deze zijn 
van voorbijgaande aard. 
 
Vervolgens zal de radioloog meermaals vragen om van houding te 
veranderen: op de buik, op de rug, op de zijde, rechtstaand en liggend. 
Intussen volgt de radioloog de verspreiding van de contraststof op een 
scherm. Zo kan de radioloog de darmen in verschillende posities zien. 
Telkens de radioloog foto’s maakt, zal hij aan uw kind vragen om niet te 
ademen en niet te bewegen. 
 
Als het onderzoek klaar is, verwijdert de radioloog of verpleegkundige de 
canule en kan uw kind naar het toilet. Neem hiervoor de tijd zodat uw 
kind op het toilet al zoveel mogelijk van de vloeistof kwijtgeraakt. 
Dit voorkomt dat uw kind later plotseling aandrang krijgt. 
 
Daarna kunt u uw kind weer aankleden. Het onderzoek duurt ongeveer 
45 minuten. 

Doet het pijn? 

Het inbrengen van een canule (rectale sonde) is onaangenaam maar 
niet echt pijnlijk. Het onderzoek zelf is vervelend, maar niet pijnlijk. 
Tijdens en na het onderzoek kan uw kind wat lichte buikkrampen krijgen. 
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Na het onderzoek verdwijnen deze krampen snel. 

Hoe kunt u uw kind helpen tijdens het 
onderzoek? 

 Probeer zelf zo ontspannen mogelijk te zijn. 
 Richt uw aandacht op uw kind. 
 Stel gerust vragen als iets niet duidelijk is. 
 Zorg voor afleiding. Neem dus een speeltje, boekje of knuffel mee. 

Na het onderzoek 

De contrastvloeistof die bij uw kind is ingebracht, kan soms wat diarree 
geven. 

De uitslag  

De radioloog zal het onderzoek beoordelen en via het ziekenhuisnetwerk 
kan uw kinderarts de bevindingen en de beelden opvragen. 
De kinderarts zal het resultaat met u bespreken zoals voor het 
onderzoek is afgesproken. 

Bent u verhinderd? 

Als u op het afgesproken tijdstip niet kunt komen, belt u zo snel mogelijk 
naar de dienst medische beeldvorming. De dienst is bereikbaar op 
weekdagen van 7.30u tot 18.30u op het nummer 014 44 44 50. 

Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij de dienst medische beeldvorming op het nummer 014 
44 44 50.   
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Persoonlijke notities/ vragen  

Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u ze hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand tijdens een gesprek met de arts of verpleegkundige.  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Versie: 26/07/2021 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=54b00835-7d71-499e-93d4-b9a75989a369
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d17d9c7a-275a-4807-8d6b-cbb0f55a178f
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