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Appendix A 
 
 

Schema darmvoorbereiding CT colonografie AMC 

 
 
1 dag voor CTC                   ontbijt met vezelarm dieet  + 50 ml Telebrix 

     lunch met vezelarm dieet + 50 ml Telebrix 

     avondeten met vezelarm dieet + 50 ml Telebrix 

 

Ochtend van het onderzoek  vloeibaar ontbijt 

 

1,5 uur voorafgaand aan CTC  50 ml Telebrix   

 

 

Scan Protocol CT colonografie AMC 

 

Scanner     Philips Brilliance 64  

Slice number x collimation (mm)  64 × 0.625 

Tube voltage (kV)   120 kV 

Tube current    40 mAs 

Automatic Dose Modulation  Yes 

Rotation time    0.75 sec 

Pitch     0.984 

 

Effective mAs    58 mAs 

Effective dose (supine and prone) 6.5 mS 
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Appendix B 

 

Patiënten Informatie AMC 
 

Schema darmvoorbereiding/inname contrastvloeistof (Telebrix) 

Voor het onderzoek is het erg belangrijk dat u zich zo goed mogelijk aan het 

vezelarme dieet houdt en het contrastmiddel (Telebrix) volgens schema inneemt. 

 

Dieet 

Het dieet start één dag voor het CT-onderzoek en bestaat uit vezelarme voeding. De 

vezelarme voeding zorgt ervoor dat het contrastmiddel zich goed verspreidt door de 

darminhoud .  

 

Na de avondmaaltijd vóór het onderzoek zijn alleen vloeistoffen toegestaan zoals 

sappen (appelsap, heldere vruchtenmixdranken), limonade van siroop, frisdrank (ook 

light), water, bouillon, thee en koffie. Dit geldt totdat de CT heeft plaatsgevonden. 

Als u pas ‘s middags een CT-colografie heeft kunt u als ontbijt vloeibare etenswaren 

gebruiken zoals vla, yoghurt en kwark (zonder stukjes). 

 

Algemeen 

• Het uitgangspunt van het dieet is dat vezels en vezelachtige bestanddelen in 

voeding beperkt worden. 

• Veel voedingsmiddelen bevatten noten, zaden of grove vezels, kies niet voor 

deze producten maar neem een naturel variant.  

• Groente en fruit bevatten veel vezels en deze zijn dus maar met mate 

toegestaan. Fruit in de vorm van vruchtensappen zonder vruchtvlees en groente 

beperkt tot de toegestane soorten. 

• Zorg ervoor voldoende te drinken (minimaal 10 – 12 glazen per dag).  

 

Vezelrijke voedingsbestanddelen die u niet mag eten:  

• Volkoren graanproducten: 

- bruin-, volkoren- en roggebrood 

- tarwe- en maïszemelen  

- muesli 

- volkoren- en meergranenpasta’s 
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- havermoutpap 

- zilvervliesrijst 

 

• Vezelige groenten: 

- asperges, bleekselderij, zuurkool, snijbonen, sperziebonen, prei, 

doperwten, peulvruchten, taugé, maïs, champignons, tomaten, 

rauwkost. 

 

• Bepaalde fruit soorten:  

- onrijp fruit 

- sinaasappel, grapefruit, mandarijn, ananas, mango, kiwi 

- gedroogde (zuid)vruchten zoals dadels, vijgen, pruimen, krenten, 

rozijnen, kokos 

 

• Noten, pinda’s en zaden: 

- alle pindasoorten 

- alle nootsoorten 

- sesamzaad, maanzaad, zonnebloempitten 

 

•       Overigen: 

- scherpe specerijen  

- popcorn 

   

Wat kunt u dan wel eten? 

 

• Graanproducten 

- wit brood, beschuit, toast (naturel) 

- witte rijst, pasta (bv spaghetti, macaroni) 

- pannenkoeken 

- custardpap, lammetjespap (rijstebloempap) 

 

• Groenten en fruit 

- aardappelen 

- gaar gekookte groenten, zoals wortelen, bloemkool, lof, andijvie en 

spinazie 
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- vers fruit mits goed rijp, geschild en ontpit zoals appel, banaan, peer 

 

• Alle soorten vlees, vis en kip 

 

• Soepen 

- bouillon 

- soepen met stukjes vlees/kip, soepballetjes, vermicelli, macaroni en 

rijst 

 

• Beleg 

- kaas 

- vleeswaren 

- alle zoete beleg (behalve pindakaas, marmelade en jam met 

stukjes fruit) 

- eieren 

- suiker 

- vlees/kip/vis 

 

• Dranken 

- vruchtensappen zonder vruchtvlees 

- limonades 

- frisdranken 

- thee en koffie 

- mineraal water 

- melk en melkproducten (vla, yoghurt (geen vruchtenyoghurt)) 

- alcoholische dranken 

 

• Tussendoortjes 

- chocolade (zonder nootjes) 

- snoep 

- ijs 

- cake (geen koekjes) 

 

• Specerijen:  

zout, peper, paprikapoeder, nootmuskaat, kaneel, peterselie, mosterd, 

ketchup, groene         kruidenmixen. 
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Het contrastmiddel (Telebrix) 

 

Telebrix is een jodiumhoudend contrastmiddel. Als u allergisch bent voor JODIUM 

of als u bekend bent met hyperthyreoïdie (een te hardwerkende schildklier), mag u 

dit middel niet gebruiken. Neemt u in dat geval contact op met de dienstdoende 

assistent Radiologie op onderstaand telefoonnummer. 

 

U begint 1 dag voorafgaand aan het onderzoek met inname van de Telebrix:  

 

• Gedurende één dag voorafgaand aan het onderzoek neemt u bij het ontbijt 1 

flesje Telebrix à 50 ml, bij de lunch 1 flesje en bij het avondeten 1 flesje. U 

mag de inhoud van het flesje ook in een groot glas limonade schenken en 

vervolgens opdrinken (U hoeft de Telebrix niet aan te lengen met 950 

ml water zoals in de bijsluiter vermeld staat!). 

• Op de dag van het onderzoek neemt u 1,5 uur voor de CT-colografie de 

inhoud van 1 flesje Telebrix in. Omdat Telebrix vaak diarree veroorzaakt, 

kunt u het middel ook in het AMC innemen, waar uiteraard toiletten 

aanwezig zijn. U dient dan wel minimaal 1,5 uur voor de afspraak in het AMC 

te zijn. 

• Telebrix veroorzaakt bij veel patiënten diarree.  

• Medicijnen worden tijdens de darmvoorbereiding mogelijk minder goed 

opgenomen. Het is daarom verstandig rekening te houden met een 

verminderde werking van het medicijn, bijvoorbeeld in geval van de 

anticonceptiepil.  
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Voorbereidingschema in het kort 

 

Hieronder staat het voorbereidingsschema nog eens beknopt weergegeven: 

 

1 dag vóór het onderzoek:                 ontbijt met vezelarm dieet  + 50 ml Telebrix 

     lunch met vezelarm dieet   + 50 ml 

Telebrix 

     avondeten met vezelarm dieet + 50 ml 

Telebrix 

 

ochtend van het onderzoek:   vloeibaar ontbijt 

 

1,5 uur voorafgaand aan de 3D-CT  50 ml Telebrix  

 

Probeert u de dag van het onderzoek enkele malen naar het toilet te gaan voor 

ontlasting. 

 

Voor een goede beoordeling van de dikke darm, is het belangrijk dat u zich goed aan 

het voorbereidingschema houdt zoals hierboven is aangegeven. 

 

Indien u vragen heeft over het vezelarme dieet, het contrastmiddel of het effect op 

eventuele medicatie, kunt u ons te allen tijde telefonisch bereiken via onderstaand 

telefoonnummer 020-5669111,  sein 59389. 



 


