
INFOBROCHURE
Rx ColpoCystoDefecografie (CCD) 
Medische beeldvorming - Route 050



1. INLEIDING

Je arts acht het nodig dat er een onderzoek gebeurt rond bekkenbodemzwakte en 
verzakking van de bekkenorganen. We sporen daarbij ook afwijkingen tijdens het 
plassen, persen en ontlasten op.
We onderzoeken drie compartimenten in de onderbuik: 
1. de blaas (cysto) 
2. de vagina (colpo) 
3. de endeldarm of het laatste stuk van de dikke darm (defeco) 

Je kan hiervoor een afspraak maken op de dienst medische beeldvorming van 
AZ Sint-Maarten via het telefoonnummer 015 89 10 11. 

Let op: indien je zwanger bent kan dit onderzoek niet doorgaan gezien het gebruik 
van RX-stralen. Bespreek dit met je aanvragende arts en stel het onderzoek uit tot 
een later tijdstip.

2. VOORBEREIDING

Je hoeft niet nuchter te zijn.  Op de dag van het onderzoek kan je normaal eten en 
eventueel medicatie innemen.

Meld je ongeveer 1,5 uur voor het afgesproken uur op onze dienst aan om een 
kleurstof te drinken, zodat de dunne darm aangekleurd wordt. Doe net voor het 
onderzoek nog een plasje en/of een ‘groot toilet’. 

Je houdt een verpleeghemdje aan tijdens het onderzoek.

JE AFSPRAAK

is gepland op  ....................................................................... dag ........................ / ......................... / .................................

om   ........................................................................ uur   



3. HET ONDERZOEK

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde arts, de radioloog, 
bijgestaan door verpleegkundigen.
Via dunne sondes vullen we achtereenvolgens de blaas, de vagina en de endeldarm 
met een kleurstof.  De sondes worden nagenoeg onmiddellijk verwijderd.
We nemen meerdere radiografische opnamen in verschillende houdingen. Zo 
onderzoeken we de werking van de bekkenbodemspieren. Je krijgt tijdens het 
onderzoek duidelijke instructies.  

1. In linker zijligging (met knieën op elkaar en licht opgetrokken):
• foto in rusttoestand (ontspannen liggen)
• foto bij “squeezing” (bekkenbodemspieren aanspannen en optrekken)
• foto bij “straining” (bekkenbodemspieren zoveel mogelijk ontspannen en  lichtjes 

persen)

2. Zittend (op speciale emmer):
• foto in rusttoestand (ontspannen)
• foto bij “squeezing” (bekkenbodemspieren aanspannen en optrekken)
• foto bij “straining” (bekkenbodemspieren zoveel mogelijk ontspannen en lichtjes 

persen)

Aansluitend maken we een serie foto’s tijdens het plassen en ledigen van je darm. 
Het volledige onderzoek duurt in totaal ongeveer twintig tot dertig minuten.
Na het onderzoek mag je de toiletruimte gebruiken om zoveel mogelijk de darmen 
te ledigen en je te verfrissen. Je kan nog enige tijd wit vochtverlies hebben uit 
de vagina (zorg voor maandverband). Ook de stoelgang kan tijdelijk wit gekleurd 
zijn.  Wees niet ongerust, dit is een normaal fenomeen door de toegediende 
contrastvloeistof. We adviseren om veel te drinken om een vlotte afvoer van het 
contrastmiddel uit de darm te bevorderen.
Na het onderzoek mag je alles weer normaal doen.

4. HET RESULTAAT

De radioloog bekijkt achteraf de foto’s, maakt het verslag en stuurt dit door naar je 
behandelende arts. Hij bespreekt met jou de resultaten.

VRAGEN
Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met de dienst medische 
beeldvorming op tel. 015 89 10 11.



AZ Sint-Maarten
Liersesteenweg 435
2800 Mechelen

tel. 015 89 10 10
fax 015 89 40 10

azsintmaarten@emmaus.be
www.azsintmaarten.be

B0189    16-03-2020

© Emmaüs vzw - AZ Sint-Maarten
Overname van deze tekst en/of illustraties voor commerciële doeleinden of 
voor gebruik in een publicatie is enkel mogelijk na toestemming van de direc-
tie van AZ Sint-Maarten. In ieder ander geval moet de bron vermeld worden.

Emmaüs  vzw - Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen.  
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen - BE 0411.515.075


