
 

  

Wat is een coloscopie? 

Een coloscopie is een kijkonderzoek van de dikke 

darm. Met een endoscoop, een soepel buisvormig 

toestel met een kleine camera op, wordt de dikke 

darm en eventueel het laatste stuk van de dunne 

darm onderzocht.  

 

De endoscoop laat ook toe om tijdens het onder-

zoek instrumenten te hanteren om kleine stukjes 

weefsel weg te nemen voor microscopisch onder-

zoek, bloedingen te stelpen of poliepen (kleine 

gezwellen) te verwijderen.  

Een coloscopie vindt plaats in het dagziekenhuis. 

Je kan dus dezelfde dag alweer terug naar huis.  

Voorbereiding 

 Drie dagen voor het onderzoek vermijd je om 

druiven, tomaten, kiwi’s en zaadjes te eten. De 

dag vóór het onderzoek eet je restenarme 

voeding (zie folder Moviprep). 

 De dag vóór het onderzoek (rond 17 uur-18 

uur, drink je de eerste portie Eziclen. Daarna 

moet je nog 1 liter water drinken. Ongeveer 1 

uur na de inname begint de darmlediging. Na 

het starten van de voorbereiding mag je niets 

meer eten. 

 De dag van het onderzoek drink je ‘s morgens 

de tweede portie Eziclen en daarna opnieuw 

nog 1 liter water. Je zorgt ervoor dat je ten 

minste 2 uur gestopt bent met drinken vóór het 

uur waarop je je aanmeldt in het ziekenhuis.   

Aandachtspunten 

Als je bloedverdunnende medicatie inneemt, meld 

je dit steeds vooraf aan je behandelde arts. 

Doorgaans moet de inname van deze 

geneesmiddelen een week of 48 uur voor het 

onderzoek stoppen. Soms moeten er inspuitingen 

gegeven worden ter vervanging van je medicatie in 

pilvorm. Bij wegname van een poliep zal de arts je 

vertellen wanneer je de bloedverdunners opnieuw 

mag starten. 

Het is niet toegestaan om na het onderzoek de 

wagen zelf te besturen. Je zorgt dus voor een 

begeleider of chauffeur die je naar huis brengt.   

 

 

Mogelijke verwikkelingen 

Een coloscopie heeft een beperkte kans op 

verwikkelingen. De voornaamste zijn een perforatie 

van de darm (gaatje in de darm) en 

darmbloedingen.  

Anesthesie 

Doorgaans wordt een coloscopie onder algemene 

verdoving uitgevoerd. Soms kan een coloscopie 

ook zonder verdoving uitgevoerd worden. In dat 

geval wordt een kalmerend middel toegediend. 

Hoe verloopt mijn opname? 

Je meldt je aan op het afgesproken tijdstip aan de 

opnamebalie van het dagziekenhuis (via spoed-

opname, Meulenstraat). Je schrijft je in en begeeft 

je vervolgens naar het internistisch dagziekenhuis 

op de derde verdieping.  

De verpleegkundige zal met jou nog een vragenlijst 

overlopen en zal je bloeddruk, pols en temperatuur 

meten. De verpleegkundige zal ook een infuus 

plaatsen. Het infuus is nodig om de verdoving te 

kunnen toedienen.  

Daarna brengt de verpleegkundige je naar de 

endoscopiezaal. Gemiddeld duurt een coloscopie 

30 minuten. Als er poliepen moeten verwijderd 

worden, kan dit iets langer duren.  

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het onderzoek word je terug naar je kamer 

gebracht waar je nog even op je linkerzijde in bed 

moet rusten. Als je goed wakker bent, mag je 

opstaan en krijg je een broodmaaltijd. Als je geen 

klachten hebt, wordt je infuus na de maaltijd 

verwijderd. 

Hoe gebeurt het ontslag? 

Je behandelde arts komt nog bij je langs op de 

kamer voor je naar huis mag om het resultaat van 

het onderzoek met jou te bespreken. Indien nodig 

kan je een afwezigheidsattest voor je werkgever 

voor de dag van het onderzoek vragen aan de arts. 

Waar moet ik thuis nog rekening mee 

houden? 

 Na het onderzoek kan je buikkrampen, een 

opgezette buik en winderigheid ervaren. 

 Bij felle of laattijdige pijn is het aangewezen 

contact op te nemen met het dagziekenhuis. 

 Als gevolg van een biopsie (wegname van 

weefsel) of een verwijdering van een poliep is 

soms wat bloedverlies mogelijk. Bij veel 

bloedverlies neem je contact op met het 

dagziekenhuis. 

 De dag na het onderzoek kan je je normale 

activiteiten hervatten. 

 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met je behandelend 

arts of met de verpleegkundige van de afdeling. 

Nuttige telefoonnummers: 

Secretariaat digestief centrum: 09 387 70 58 

Internistisch dagziekenhuis: 09 387 74 53 
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