Inleiding

Wat zijn de voordelen van dit onderzoek?

Medicijnen:

•

•

•

•
•
•

De arts heeft u voorgesteld om een coloscopie te laten uitvoeren.
Dit is een onderzoek met een inwendige camera in een flexibel buisje die een beeld geeft
van de dikke en de dunne darm.
Hierbij kan informatie worden verkregen van
de toestand van uw dikke darm
Soms wordt tijdens de coloscopie een stukje
weefsel (biopsie) of een poliep weggenomen.

•

Wat is een coloscopie?
•
•

•
•
•
•

De arts kan de binnenkant van de dikke
darm en het laatste deel van de dunne darm
bekijken.
De coloscoop is een flexibel stuurbaar buisje
met aan het uiteinde een lampje, dat de binnenkant van de darm verlicht, en een kleine
camera.
Het beeld kan op een scherm worden gevolgd.
De medische term van dikke darm is colon.
Soms wordt dit ook uitgevoerd om weefselstalen te nemen en kleine ingrepen uit te
voeren, zoals het wegnemen van een poliep.
Na de coloscopie kunnen er tijdelijk krampen
optreden of u kan last hebben van een opgeblazen gevoel.

•

Er kunnen afwijkingen opgespoord worden
zoals:
- ontsteking van de darm ( bvb Ziekte van
Crohn, ….);
- bloedingen;
- vernauwingen;
- divertikels(uitstulpingen);
- poliepen en gezwellen (kanker);
Er kan soms ook onmiddellijk een behandeling worden ingesteld, zoals:
- weefselstalen nemen;
- poliepen verwijderen;
- vernauwingen verbreden;
- bloedingen stelpen;
Het onderzoek gebeurt onder algemene
verdoving en duurt ongeveer 15 minuten.

•

Tijdens het onderzoek:
•
•
•
•
•

Voor het onderzoek
•
•
•
•
•

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren
, is het noodzakelijk dat de dikke darm helemaal leeg en proper is.
De arts of de verpleegkundige zal u uitleggen
hoe zo’n voorbereiding gebeurt en u krijgt ook
een formulier mee met de volledige uitleg.
Indien u medicatie neemt vraag dan steeds
aan de arts hoe u dit moet aanpassen.
Het is heel belangrijk het dieet goed te volgen
en voldoende te drinken.
Het is de bedoeling dat de stoelgang het uitzicht heeft van helder water.

Voor het onderzoek dient u een vragenlijst in
te vullen .
Neemt u bloedverdunnende medicatie?
breng uw arts daar dan van op de hoogte!

Het onderzoek gebeurt onder algemene
verdoving.
Tijdens de coloscopie wordt de hartslag,
ademhaling, bloeddruk gecontroleerd door
de aanwezige anesthesist .
Via de anus word de coloscoop voorzichtig
ingebracht.
Daarna wordt deze langzaam ingeschoven in
de dikke darm.
Er wordt lucht in de darm geblazen voor
een beter zicht te hebben. Hierdoor is het
mogelijk dat na het onderzoek tijdelijk wat
darmkrampen optreden en een opgeblazen
gevoel. Dit is normaal.

Hoe lang duurt het onderzoek?
•
•
•
•
•

De coloscopie zelf duurt ongeveer 15 minuten,
Het onderzoek kan iets langer duren naargelang de bevindingen en of er een poliep moet
worden weggenomen .
Na afloop van het onderzoek wordt u naar de
ontwaakruimte gebracht. Daarna gaat u naar
uw kamer op het daghospitaal.
De arts die u onderzocht heeft zal U het resultaat meedelen.
De resultaten van de biopsies zal u later via
uw huisarts vernemen.
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