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Inleiding
Deze folder geeft u informatie over een colpo-cysto-defaecografie. Dit is een dynamisch
onderzoek van de bekkenbodemspieren waarbij de blaas, (vagina) en darm worden
onderzocht. Dit onderzoek gebeurt op de dienst medische beeldvorming (route 68).

Doel van het onderzoek
Dit wordt uitgevoerd om de functie van de bekkenbodemspieren te beoordelen, vooral in
verband met plas- en stoelgangsproblemen.

Voorbereiding van het onderzoek
U komt ongeveer 1 uur voor de start van het onderzoek naar de dienst beeldvorming.
(route 68)
U wordt gevraagd 1 liter vloeistof te drinken over +/- 1 uur tijd. Deze vloeistof kleurt de
darmen zodat ze goed zichtbaar zijn op de foto’s.
Daarna krijgt u in het kleedhokje een RX schortje aangeboden. Men zal u vragen alle kledij
uit te doen en het schortje aan te trekken.
Vervolgens worden er nog contrastvloeistoffen toegediend:
 Met behulp van een blaaskatheter of buisje wordt de blaas gevuld met contrast. Dit is
niet pijnlijk, een vol gevoel van de blaas is mogelijk.
 Vaginaal wordt met een buisje een kleurstof ingebracht. U voelt hier niets van.
 In de dikke darm wordt contrast ingebracht met een sonde. Mogelijk krijgt u het gevoel
dat u stoelgang moet maken.
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Het onderzoek
Eventueel worden er foto’s gemaakt terwijl u op uw zijde ligt. Er zal gevraagd worden om
uw bekkenbodemspieren op te trekken en te ontspannen en er zal u gevraagd worden een
klein beetje te persen. Ondertussen maakt de radioloog beelden.
Daarna wordt de RX tafel rechtgezet en mag u plaats nemen op een toiletstoel voor de RX
tafel. U wordt gevraagd dezelfde bewegingen als hierboven uit te voeren en wordt
gevraagd al zittend op de toiletstoel te plassen en stoelgang te maken.
Ondertussen maakt de radioloog beelden.
Het onderzoek duurt een klein halfuur. In totaal neemt het onderzoek met de voorbereiding
ongeveer 1u30 in beslag.

Na het onderzoek
U kunt wat vaginaal verlies (witte pap) hebben.
De stoelgang kan wit van kleur zijn en harder dan normaal. Daarom is het belangrijk
dezelfde dag extra water te drinken. Als u last heeft van harde stoelgang mag u een
laxeermiddel innemen
In zeldzame gevallen kan u na het onderzoek last krijgen van pijn bij het plassen, een
branderig gevoel of koorts of pijn in de lenden. In dit geval heeft u mogelijk een
blaasontsteking opgelopen en neemt u best contact op de huisarts.
De uitslag van het onderzoek is na enkele dagen bekend. Uw arts krijgt alle info van de
radioloog.
Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u contact opnemen met de dienst medische
beeldvorming op nummer 057 35 74 00.
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