Radiologie

Röntgenonderzoek van een
mogelijke buikwandbreuk of
liesbreuk (herniografie)
Inleiding
Bij een herniografie gaan wij na of er bij u sprake is van een breuk in uw buikwand
of lies. De radioloog spuit contrastvloeistof in uw buik en maakt foto’s. In deze
folder vindt u meer informatie over dit onderzoek.
Zwangerschap en borstvoeding
In verband met röntgenstraling is het belangrijk om te weten of u zwanger bent.
Mocht u zwanger zijn of denkt u dit te zijn, neemt u dan contact op met uw
behandelend arts of de afdeling Radiologie.. Samen bespreekt u dan of het
onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan is dit geen probleem. Het
onderzoek kan gewoon doorgaan.
Afspraak
Het onderzoek vindt plaats op ………….dag …….- ….…-…….…. om
…………uur.
Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, geeft u dit dan tijdig door aan de
afdeling Radiologie.. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. De afdeling is
bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.00 uur op telefoonnummer 0543 54 46 20.
Medicijnen
Uw medicijnen kunt u met een beetje water innemen. Dit is niet van invloed op het
onderzoek.
Voorbereiding
Wij adviseren u om op de dag van het onderzoek gemakkelijke kleding te dragen.
Wilt u 2 uur vóór het onderzoek niet meer eten, drinken, roken of kauwgom
kauwen. Daarvóór kunt u licht ontbijten met thee en beschuit. Wilt u vóór het
onderzoek niet warm eten.
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Het onderzoek
Op de afdeling Radiologie meldt u zich bij de receptie. U neemt plaats in de
wachtkamer. De laborant haalt u op en brengt u naar de kleedkamer. Uw
onderbroek en sokken kunt u aanhouden. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug
op een onderzoektafel. De radioloog desinfecteert en verdooft de plek waar hij/zij
de contrastvloeistof inspuit. Het aanprikken voelt u, van het inspuiten zelf merkt u
weinig.
De radioloog maakt vervolgens opnamen van uw buik en vraagt of u naar links en
naar rechts wilt draaien. Na het onderzoek kunt u zich aankleden. U blijft nog
ongeveer 20 minuten in de wachtkamer voor nacontrole. In overleg met de
radioloog of de laborant kunt u daarna de afdeling Radiologie verlaten.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
Uitslag
De radioloog beoordeelt de beelden en stuurt de uitslag van het onderzoek naar de
aanvragend arts. Dit duurt uiterlijk vijf werkdagen. Uw arts bespreekt de uitslag met
u tijdens uw eerstvolgende afspraak.
Vragen
Hebt u nog vragen, neemt u dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar
op werkdagen van 08.30-17.00 uur op telefoonnummer 0543 54 46 20.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder
heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in
de folder De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de
afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te
vinden op: www.skbwinterswijk.nl
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