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Ziekten van de dikke darm (= het colon) kunnen opgespoord worden door het inwendig bekijken van de darm: een 
COLOSCOPIE. Dit gebeurt door een dun soepel buisje met een miniatuur-camera welke wordt ingebracht langs 
de aars en voorzichtig wordt opgeschoven in gans de dikke darm. Dikwijls kan ook het einde van de dunne darm 
worden bekeken (ileoscopie). Langs de coloscoop kunnen ook biopsies genomen worden voor microscopisch 
onderzoek. Indien er poliepen aanwezig zijn, worden die - zo mogelijk- weggenomen omdat poliepen kunnen 
ontaarden tot kwaadaardige gezwellen. 
 
Voorbereiding: 
Minstens 3 dagen voor het darm-onderzoek eet u vezelarm, dus géén fruit, geen groenten en géén bruin brood. 
IJzerhoudende medicatie moeten een week voordien gestopt worden. 
De darmen moeten gereinigd worden door een spoel-oplossing te drinken. Daarom koopt u één doos Moviprep® 
bij de apotheek (zonder voorschrift). 
 
De dag vóór het onderzoek: 
 
Om 12 u.: u neemt uw laatste maaltijd rond 12 u .: lichte restenarme voeding (wit brood, wit vlees, vis, yoghurt 
…). Geen verse groenten of vers fruit. Dan verder géén voedsel meer nemen tot na het onderzoek. 
Om 19 u.: één zakje Moviprep® oplossen in 1 l water en van deze oplossing drinkt u één glas om het kwartier. 
Drink naast iedere liter Moviprep® ten minste één liter heldere vloeistof: bijvoorbeeld water, heldere soep, 
vruchtensap (zonder vruchtvlees), frisdranken, thee en koffie (zonder melk). 
  

De dag van het onderzoek: Afspraak op ………………………… 
 
Om 7 u. opnieuw 1 zakje Moviprep® oplossen in  1 liter water en van deze oplossing drinkt u één glas om het 
kwartier. Drink naast iedere liter Moviprep® ten minste één liter heldere vloeistof. 
U blijft verder nuchter nadien. 
 
Om 13 u. 13.30 u. biedt u zich aan op het secretariaat van het dag-ziekenhuis 1 te Bonheiden. 
 
Voor het onderzoek wordt in het onderzoeks-lokaal een intraveneuze verdoving gegeven om het onderzoek vlot te 
laten verlopen. Het onderzoek zelf duurt gemiddeld 15 tot 20 min. 
Na het onderzoek ben je nog wat slaperig en moet je nog 2 à 3 u. uitrusten in het daghospitaal. 
 
Een coloscopie is een onderzoek met weinig risico’s. er is een zeer klein risico op bloeding of perforatie vooral bij 
het wegnemen van poliepen. Er worden zoveel mogelijk voorzorgen genomen om de ongemakken en de risico’s 
minimaal te houden. U werd met deze brief op de hoogte gebracht van de voorbereiding, de sedatie en de 
mogelijk complicaties van bloeding en perforatie. 
 
Rond 18 u. mag u het ziekenhuis verlaten. Een medisch verslag wordt bezorgd aan de huisarts. 
Gezien de verdoving mag u niet zelf met de auto rijden. 

 


