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Geachte, 
U heeft een afspraak voor een coloscopie op ………………….. tussen 7.30 en 8 u. nuchter rechtstreeks in het 
Dagziekenhuis 1 van het Imelda-ziekenhuis Bonheiden ( 015 50 49 11). 
 
WAT IS EEN COLOSCOPIE? 

 
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: 
Het is nuttig dat u 3 dagen voor het onderzoek géén fruit en groenten en géén bruin brood eet. IJzer-bevattende 
medicatie moet een week voordien gestopt worden. Voor het onderzoek moet de darm immers volledig gezuiverd 
worden. Dit gebeurt in het dagziekenhuis 1 van het Imelda-ziekenhuis te Bonheiden. Daar drinkt u dan een 
waterige oplossing: hierdoor zal u veel stoelgang maken totdat de darm volledig leeg is. Draag daarom 
gemakkelijke kledij. Bij problemen, verwittigt u de verpleging. Meestal zal u klaar zijn tegen de middag. 
 
DE COLOSCOPIE ZELF 
In de namiddag wordt u naar het onderzoeklokaal gebracht. U moet dan op uw linkerzijde op een onderzoekstafel 
liggen. Meestal krijgt u een lichte verdoving. De coloscoop wordt dan voorzichtig ingebracht door de aars en traag 
verder geschoven doorheen het ganse colon. De ganse procedure duurt 20 tot 30 minuten en verloopt doorgaans 
zonder pijn. Als u toch buikkrampen hebt, verwittigt u de dokter. Na het onderzoek mag u wat uitslapen en nadien 
krijgt u een lichte maaltijd. U kan nog wat darmrommelingen en een licht opgeblazen gevoel hebben.  
Een coloscopie is een onderzoek met weinig risico’s. Er is een 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. 
 
Rond 18 u. zullen we u uitleg geven en een verslag wordt bezorgd aan de huisarts. Nadien mag u terug naar huis. 
Gezien de verdoving mag u niet zelf met de auto rijden. 
 


