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Ter bevordering van het leesgemak wordt in elke brochure de derde persoon enkelvoud 
mannelijk gebruikt: “hij”, ongeacht het geslacht van het onderwerp in de zin. 
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Colpocystodefecografie via NMR
In overleg met uw behandelend arts werd besloten een onderzoek via 
NMR uit te voeren op de Radiologieafdeling van het AZ Jan Portaels zie-
kenhuis, om de functie van uw bekkenbodem na te gaan, te kijken hoe 
het plassen en de ontlasting verloopt.

NMR staat voor Nucleaire Magnetische Resonantie en is een methode om 
doorsnedenfoto’s te maken van het menselijk lichaam in elke gewenste 
richting. 

Bij het onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen, maar 
van een grote magneet. Het onderzoek verloopt geheel pijnloos en is on-
gevaarlijk.

Deze informatiebrochure over dit onderzoek is van algemene aard en 
geeft een beschrijving van hoe het onderzoek meestal verloopt. Het geeft 
u enigszins een idee wat u van het onderzoek kan verwachten.

Om dit onderzoek vlot te laten verlopen is uw medewerking nodig. Volg 
daarom de raadgevingen van de arts en het zorgteam nauwkeurig. 
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Het onderzoek
Doel
Tijdens een colpocystodefecografie of kortweg ook wel defecografie ge-
noemd, controleert de radioloog de werking van uw bekkenbodemspie-
ren. 

Op deze manier kan hij nagaan hoe uw ontlasting verloopt en waar er 
zich eventueel een probleem stelt. Wat een mogelijke oorzaak kan zijn 
van urineverlies, stoelgangverlies, obstipatie, moeilijk naar het toilet kun-
nen gaan, ...

Voorbereiding
U mag gewoon eten en drinken op de dag van het onderzoek. Ook even-
tuele medicatie mag u innemen zoals normaal.
Ongeveer 30 min voor het onderzoek de blaas ledigen.

Verloop van het onderzoek
De colpocystodefecografie vindt plaats op de dienst Radiologie, medi-
sche beeldvorming.

Voorbereiding
We vragen u eerst en vooral een vragenlijst in te vullen. Het is van belang 
voor het welslagen van het onderzoek dat u de vragen zo zorgvuldig en 
volledig mogelijk beantwoordt.

Hierna dient u zich te ontkleden. Ook uw slip dient u uit te trekken. Een 
T-shirt en kousen mag u tijdens het onderzoek gerust aanhouden.  

Op de NMR-tafel wordt via een fijne tube een gel in de vagina en in de dik-
ke darm (rectum) gespoten. Hierdoor krijgt u het gevoel dat het rectum 
vol is en dat u naar het toilet moet gaan. Dit gevoel is volkomen normaal. 
Vervolgens krijgt u een luier aan en vragen we u op uw rug te liggen gedu-
rende het hele onderzoek. 

Het is heel essentieel dat u heel stil blijft liggen tijdens de duur van het 
onderzoek. 
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Het onderzoek zal gemiddeld 20 tot 30 minuten duren, en bestaat uit 
twee fasen. 

Deel 1
Tijdens het eerste gedeelte van het onderzoek worden beelden genomen 
van de dikke darm en de spieren rondom. 

Deel 2
Tijdens de tweede fase van het onderzoek zal u de spieren moeten op-
spannen, om vervolgens lichtjes te persen en zo de ingespoten gel eruit 
te duwen en te plassen in de luier. 

Tijdens het plassen en ontlasten worden beelden genomen, waardoor de 
radioloog kan nagaan hoe de verschillende organen in de onderbuik ten 
opzichte van elkaar en de omgeving bewegen. Het geeft een adequaat 
beeld hoe de ontlasting verloopt.

Na afloop van het onderzoek
Na het maken van de beelden mag u dadelijk naar het toilet gaan. Doe dit 
best voordat u de terugreis aanvat. Neem de tijd om uw darmen tot rust 
te laten komen.

U krijgt tevens een washandje en handdoek zodat u zich in het toilet kan 
verfrissen. 

Aansluitend mag u in principe het ziekenhuis verlaten en uw normale ac-
tiviteiten hernemen.
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Resultaten
Het resultaat van de colpocystodefecografie kan niet onmiddellijk wor-
den meegegeven. De beelden worden eerst nog geanalyseerd op het 
werkstation van de radioloog. 

De beelden met verslag zullen aan de aanvragend arts gestuurd worden. 
Hij kan dan met u de resultaten van het onderzoek verder bespreken.
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Tot slot 
Deze informatiebrochure is ter ondersteuning van de mondelinge infor-
matie die u reeds gekregen hebt van uw behandelend arts. 

Moesten er toch nog vragen of bemerkingen zijn kan u steeds contact 
opnemen met het secretariaat van de Radiologieafdeling van het AZ Jan 
Portaels.

Wij danken u nu reeds voor uw medewerking tijdens het onderzoek

Nuttige coördinaten
Radiologie | T 02 257 51 00



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
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