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1. Doel van de ingreep en/of behandeling 
 
• Coloscopie: 

Een COLOSCOPIE bestaat uit het bekijken van de binnenzijde van de dikke darm en eventueel het laatste 
deel van de dunne darm met een kleine camera. Tijdens het onderzoek kunnen doorheen de endoscoop 
instrumenten ingebracht worden om kleine stukjes weefsel weg te nemen voor microscopisch onderzoek of om 
bloedingen te stelpen en poliepen te verwijderen. 

 
• Gastroscopie: 

Een GASTROSCOPIE bestaat uit het bekijken van de binnenzijde van de slokdarm, maag en twaalfvingerige 
darm met een kleine camera. Tijdens het onderzoek kunnen doorheen de endoscoop instrumenten ingebracht 
worden om kleine stukjes slijmvlies weg te nemen voor verder microscopisch onderzoek, om bloedingen te 
stelpen, om poliepen te verwijderen of om vernauwingen te verbreden. 

 
Vaak worden deze twee onderzoeken gelijktijdig uitgevoerd. 
 

2. Voorbereiding 

2.1. Voor het onderzoek 
 
• Je wordt begeleid naar de kamer.  
• De verpleegkundige stelt samen met jou een schriftelijk verpleegdossier op. 

Hierbij is het belangrijk eventuele allergieën, maar ook de bloedverdunners die je inneemt te vermelden.  
• In de voormiddag word je voorbereid voor het onderzoek, d.w.z. drinken van de bereide oplossing tot de 

darmen volledig leeg zijn (d.w.z. lichtgele, heldere vloeistof). 
• Er wordt ook een perifere katheter geplaatst en zo nodig bloed genomen. 

Via deze katheter wordt de verdoving toegediend (deze wordt gegeven in de onderzoekskamer op de 
polikliniek). 

 

2.2. De darmvoorbereiding 
 
• Er staan standaard 3 bereide flessen klaar. 

Alvorens te drinken, gelieve deze goed te schudden. 
• We weten niet hoeveel iedere patiënt zal moeten drinken. 

Dit is individueel verschillend. 
• Per glas goed doordrinken. 

Ongeveer 30 min. per fles. 
• Wanneer de 3 flessen leeg zijn, toilet niet doorspoelen, geen toiletpapier in het toilet gooien en bellen zodat we 

kunnen controleren hoe ver het met de voorbereiding staat. 
• Tijdens het drinken, niet op je bed gaan liggen, maar blijven zitten of rondwandelen. 

 
 
  



 

  
3/3 De inhoud van dit afgedrukte document is enkel geldig indien het overeenstemt met de meest 

recente elektronische versie. 
 nadruk verboden 

 

3. Verloop 

3.1. Het onderzoek 
 
• Het onderzoek vindt meestal plaats in de loop van de namiddag. 

Je mag naar huis wanneer de arts is langs geweest (tussen 18 en 19 u.). 
• Voor het onderzoek zelf moet je een operatieschortje aantrekken. 

Lange broek en onderbroek uit. 
T-shirt mag je aanhouden.  

• Bij een gastroscopie moet het kunstgebit uit. 
• Voor het onderzoek krijg je een lichte verdoving toegediend. 
 

4. Nazorg 

4.1. Na het onderzoek 
 
• Een goede zijligging na de coloscopie is aan te raden. 

Zo kan de lucht uit de darmen ontsnappen en kunnen krampen vermeden worden. 
• Ongeveer 1 u. na het onderzoek krijg je een lichte broodmaaltijd. 

Bij de gastroscopie dien je 2 u. te wachten alvorens je mag drinken en eten! 
 

4.2. Ontslag 
 
• De arts komt je tussen 18 en 19 u. informeren en dan mag je het ziekenhuis verlaten. 
• Je krijgt ook een ontslagbrief mee voor de huisarts. 
 
 
Wij wensen je een spoedig herstel. 
 
 
Het verpleegkundig team van dagziekenhuis 1 

 


