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U heeft een afspraak voor een coloscopie op ………………………………………….. nuchter. 
 

Met een coloscopie sporen we ziekten van de dikke darm (= het colon) op. 
Na intraveneuze verdoving wordt een dun soepel buisje met een miniatuur-
camera ingebracht langs de aars en voorzichtig opgeschoven in gans de 
dikke darm. Dikwijls wordt ook het einde van de dunne darm bekeken 
(ileoscopie). 
Er kunnen biopsies genomen worden voor microscopisch onderzoek. Indien 
er poliepen aanwezig zijn, worden die zo mogelijk weggenomen omdat 
poliepen kunnen ontaarden tot kwaadaardige gezwellen. 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 mogelijke complicaties van bloeding en perforatie. 
 
VOORBEREIDING 

3 dagen voor het onderzoek géén fruit, géén groenten en géén bruin brood. 
Bloedverdunners mogen verder gezet worden, maar de ochtend van het onderzoek mag geen medicatie genomen 
worden. Bij twijfel, contacteert u uw huisarts. 
Voor het onderzoek moet de datum volledig gezuiverd worden. 
U dient daarvoor 1 doos Colofort® te kopen bij de apotheker (zonder voorschrift). 
 
De dag vóór het onderzoek: 
 
Om 12 u.: 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. 
Om 18 u.: 3 zakjes Colofort® oplossen in 3 liter water en deze oplossing uitdrinken over 2 à 3 uur. 
 
De dag van het onderzoek: 
 
Om 5 u. 6 u. ’s morgens vroeg opnieuw 1 zakje Colofort® oplossen in 1 liter water en deze oplossing uitdrinken 
over 1 uur. U blijft verder nuchter nadien. 
Om 7 u. 8 u. 9 u. 10 u. biedt u zich aan op het secretariaat van het dagziekenhuis 1 te Bonheiden. 
 
Na het onderzoek ben je nog wat slaperig en moet je 2 à 3 u. uitrusten in het daghospitaal. 
 
Tussen 12 en 13 u. bezorgen wij u de resultaten en een medisch verslag wordt bezorgd aan de huisarts. U mag 
dan het ziekenhuis verlaten, maar gezien de verdoving mag u niet zelf met de auto rijden. 
 


