
 

  
1/2 De inhoud van dit afgedrukte document is enkel geldig indien het overeenstemt met de meest 

recente elektronische versie. 
 nadruk verboden 

 

 
 
 

Informatiebrochure 
 

Matinale coloscopie  
op dagziekenhuis 1  



 

  
2/2 De inhoud van dit afgedrukte document is enkel geldig indien het overeenstemt met de meest 

recente elektronische versie. 
 nadruk verboden 

 

Dr. G. Van Olmen 
Dr. P. Bossuyt 

Dr. P. Christiaens 
Dr. P.J. Cuyle 

Dr. V. Moons 
Dr. S. Carton 

Senior assistenten gastro-enterologie: Dr. L. Poullon en dr. K. Verraes 
 afspraken: 015 50 51 11  Afspraken coloscopie: 015 50 49 11  Secretariaat: 015 50 56 91 of 015 50 61 91 

 
 
Onlangs stuurde u een stoelgangsstaal op voor het bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker. 
In het labo bleek dat het resultaat van de test afwijkend was. Dit betekent nog niet dat u dikke darmkanker hebt: wel 
dat een kijkonderzoek van de dikke dam (coloscopie) dient uitgevoerd te worden. 
Slechts bij één op tien mensen waarbij dit nodig is, gaat het om dikke darmkanker. 
Uw huisarts en uzelf maakten in onderling overleg een afspraak voor dit onderzoek. 
 

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. 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 best géén fruit, géén groenten en géén bruin brood. 
• IJzer-bevattende medicatie moet een week voordien gestopt worden. 
• Bloedverdunners: contacteert u uw huisarts (een infoblad werd tevens naar uw huisarts gestuurd)? 
• Voor het onderzoek moet de darm volledig gezuiverd worden: dit is zéér belangrijk voor de kwaliteit van 

het onderzoek: 
U dient daarvoor 1 doos Colofort® te kopen bij de apotheker (zonder voorschrift). 
 
DE DAG VÓÓR HET ONDERZOEK: 
 
Om 12 u.: laatste maaltijd: lichte restenarme voeding, géén groenten, fruit of bruin brood. Dan verder géén 
voedsel meer nemen. Drinken mag. 
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. Nadien blijft u verder nuchter. 
Om 7 u. 8 u. 9 u. biedt u zicht aan op het secretariaat van het dagziekenhuis 1 te Bonheiden. 
 
Na het onderzoek ben je nog wat slaperig en moet je nog 2 à 3 uur uitrusten in het daghospitaal. 
Tussen 12 en 13 u. bezorgen wij u de resultaten en een medisch wordt bezorgd aan de huisarts. 
 
U mag dan het ziekenhuis verlaten, maar gezien de verdoving mag u niet zelf met de auto rijden. 
 


