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Instructieblad Coloscopie

gastro withofs
Praktijk maag- darm- leverziekten

Algemene informatie
Tijdens een coloscopie wordt langs de aars met een camera de ganse dikke darm en eventueel het laatste stukje
dunne darm bekeken. Eventueel worden biopsies genomen. Ingeval poliepen worden vastgesteld, worden deze
zo mogelijk verwijderd, en in dat geval bestaat er een zeer kleine kans op (meestal zelflimiterende) bloeding
(1%) of uiterst zeldzaam een kleine darmperforatie (0.1%).
Het onderzoek duurt 15-20 minuten en gebeurt onder een lichte verdoving waardoor het onderzoek niet al te
pijnlijk is. Deze verdoving is vrij snel uitgewerkt maar hoedanook mag u dezelfde dag niet meer zelf met de
wagen rijden en/of gaan werken.
U moet dus een chauffeur voorzien of gebruik maken van het openbaar vervoer. Mogen we u vragen dat uw
chauffeur ter plaatse blijft of anders ten laatste na 45 minuten terug is om u in de praktijk af te halen.
Indien gewenst, maken we een attest van werkongeschiktheid. Twee uur na het onderzoek mag u terug eten.

Voorzorgsmaatregelen
•
•

Allergie aan latex of verdovende middelen: vooraf te vermelden!
Bloedverdunners:
- Aspirine, Asaflow, Plavix: 7 dagen ervoor te stoppen
- Marcoumar: te bespreken met arts

De voorbereiding van het onderzoek
•
•

•

Vanaf 2 dagen voor het onderzoek: zoveel mogelijk vermijden van groenten, fruit, bruin
brood en vette voeding. Zeker vermijden van voeding waarin granen, pitjes, zaadjes…
De avond voor het onderzoek: om 18.00 h avondmaal (enkel witte boterhammen met beleg).
Vervolgens inname van het eerste zakje Picoprep: vul een glas water en los het zakje hierin
op; 2-3 minuten roeren, en opdrinken. Hierna drinkt U 1,5 L heldere vloeistof (water, thee,
koffie, sap zonder pulp) over een tijdspanne van maximaal 2 uur. Daarna mag u nog andere
zaken drinken, doch niet meer eten!
De ochtend van het onderzoek: Geen ontbijt (uw chronische medicatie met water mag wel).
U neemt om 7.00 h ’s morgens het tweede zakje Picoprep (oplossen in glas water, roeren,
opdrinken). Hierna drinkt U opnieuw 1,5 à 2 L heldere vloeistof (water, thee, koffie, sap
zonder pulp) over een tijdspanne van maximaal 2 uur: dus vanaf 9 uur dient U te stoppen
met drinken en blijft u verder strict nuchter!

Te kopen bij de apotheek (=zonder voorschrift): 1 verpakking PICOPREP (bevat 2 zakjes)
UW AFSPRAAK:
Maandag/Dinsdag/Donderdag…………..…/…………/……………

om ………….. uur

Gelieve aanwezig te zijn in de wachtzaal 15 minuten voor dit afspraakuur
NB. In geval van niet-opdagen voor het onderzoek zonder voorafgaandelijke annulatie zal een administratieve
kost van 50 euro worden aangerekend.
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