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Geachte, 
 
Vandaag onderging u een endoscopisch onderzoek van de dikke darm, een ‘coloscopie’. Tijdens dat onderzoek 
werd de aanwezigheid van één of meerdere poliepen vastgesteld.  
Poliepen zijn als het ware ‘aanwassen’ van het darmslijmvlies die na vele jaren kunnen ontaarden in darmkanker. 
Om die reden worden poliepen, indien technisch mogelijk, steeds verwijderd tijdens het endoscopisch onderzoek. 
Dat is heden ook bij u gebeurd.  
 
Bij deze procedure wordt meestal een metalen lusje rond de poliep geplaatst en wordt de ‘steel’ van de poliep met 
elektriciteit doorgebrand. De poliep wordt dan opgezogen of naar buiten gebracht om verder onderzoek onder de 
microscoop toe te laten. Op de plaats van de poliep ontstaat een wonde met daarop een korst. In zeldzame gevallen 
zijn twee complicaties mogelijk. 
 
Vooreerst kan de wonde een gaatje doen ontstaan doorheen de hele darmwand, zodat lucht en darmvocht in de 
buikholte terechtkomen (‘perforatie’). Dit leidt tot pijn en ontsteking, later tot koorts en buikvliesontsteking. Het is 
dus belangrijk bij hevige, aanhoudende pijn in de dagen na de coloscopie een arts te raadplegen om deze 
zogenaamde ‘perforatie’ snel op te sporen en te behandelen. Meestal is een heelkundige ingreep nodig om dit 
probleem op te lossen.  
 
Daarnaast kan er ook een bloeding ontstaan uit het wondje van de poliepsteel. Ofwel treedt deze bloeding vrij snel 
op na het onderzoek (binnen de 24 uur), ofwel na 5 tot 10 dagen als de korst van het wondje ‘afvalt’. Bij belangrijk 
bloedverlies na wegname van een poliep dient u eveneens een arts te contacteren. Soms dient er immers een 
nieuwe coloscopie te gebeuren om het wondje opnieuw ‘dicht te branden’. 
 
 

Samengevat: waar dient u op te letten na wegname van een poliep? 
 

1. Bij hevige en aanhoudende buikpijn binnen de 24 uur een arts raadplegen. 
2. Bij hevig bloedverlies eveneens een arts contacteren. 
3. Vermijden om de eerste 2 weken te persen of te heffen. Dit kan immers leiden tot perforatie, indien de 

darmwand dun is. 
4. Géén Aspirine® of soortgelijke pijnstillers op eigen houtje nemen in de 10 dagen na wegname van de 

poliep. 
Die medicatie doet de bloedingsneiging toenemen en kan een bloeding uitlokken. 

 
 


