
Informatie voorafgaand aan een 
totale colonoscopie 

Wat is een colonoscopie? 

Een colonoscopie is een onderzoek van de dikke darm (of colon) en meestal 

ook het laatste stuk van de dunne darm. Dit onderzoek gebeurt met behulp 

van flexibele apparaten (of endoscopen) uitgerust met optische systemen om 

de wanden te visualiseren, laesies te detecteren, er staaltjes van te nemen en 

ze zo mogelijk te behandelen. Het apparaat wordt via de anus ingebracht. 

Waarom wordt een colonoscopie aangeraden? 

De arts zal voorstellen dat u deze test uitvoert in het kader van een 

beoordeling van buikpijn, een verandering in uw darmtransit, de aanwezigheid 

van bloed in de ontlasting of als onderdeel van screening op colorectale 

kanker. 

Tijdens het onderzoek kunnen biopsieën (staaltjes van het slijmvlies met 

behulp van een pincet) worden uitgevoerd voor microscopische analyse 

evenals de resectie van poliepen (uitwassen van het slijmvlies), waarvan 

sommige kwaadaardig kunnen worden. 

De dikke darm moet perfect schoon zijn om een kwaliteitsvol onderzoek in 

alle veiligheid te kunnen verzekeren. Het is essentieel de gekregen instructies 

nauwgezet te volgen. 

Hoe u voorbereiden op de colonoscopie? 

Een 3 dagen durend dieet zonder vezels gaat het onderzoek vooraf. De dikke 

darm wordt geleegd door laxeermiddelen te nemen (twee dagen van tevoren) 

en aangepaste vloeistoffen op de dag vóór en de dag zelf van het onderzoek 

zoals hieronder aangegeven. 



Geneesmiddelen die vóór het onderzoek moeten worden gestopt 

 Elk geneesmiddel op basis van ijzer: de inname 10 dagen vóór het

onderzoek stoppen. 

 Anticoagulantia:

o Plavix, Ticlid, Clopidogrel: 7 dagen vóór het onderzoek stoppen

in overleg met uw cardioloog.

o Sintrom: 5 dagen vóór het onderzoek stoppen met tijdelijke

vervanging door injecties, volgens de instructies van uw arts.

o Injecties met Innohep, Clexane, Fraxodi, Fraxiparin: 24 uur voor

het onderzoek stoppen.

o Eliquis, Xarelto, Brilique, Pradaxa, Lixiana: stoppen volgens

voorschrift van uw arts.

 Antidiabetica:

o Metformine, Metformax, Glucophage: 48 uur vóór uw onderzoek

stoppen.

o Insuline: raadpleeg uw endocrinoloog.

Onderzoeken die vóór de colonoscopie moeten worden uitgevoerd 

In functie van uw gezondheidstoestand zal uw arts u laten weten of het 

aangewezen is een bloedtest te ondergaan. 

Een ECG is vereist voor iedereen van 65 jaar of meer. Als u een 

hartaandoening hebt verstrekt u ons een raadplegingsverslag van uw 

cardioloog van minder dan een jaar geleden. 

Documenten die u moet invullen en meebrengen op de dag van het 

onderzoek 

 Wij verzoeken u het bijgevoegde formulier met vragen over uw

gezondheidsproblemen, de ingrepen die u hebt ondergaan, uw

allergieën evenals de geneesmiddelen die u dagelijks inneemt

nauwkeurig in te vullen (Preoperatieve vragenlijst). Bepaalde

geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes en voor het



vloeibaar maken van het bloed moeten worden stopgezet in overleg 

met de arts die ze u heeft voorgeschreven. 

 Gelieve het formulier in te vullen en het mee te brengen samen met uw

toestemming om de colonoscopie te ondergaan.

In geval van belemmering verzoeken wij u nadrukkelijk de afspraak voor uw 

onderzoek ten minste 7 werkdagen vóór de voorziene datum te annuleren. 

Het niet naleven van deze clausule zal resulteren in de facturering van een 

schadevergoeding. 

Dieet dat moet gevolgd worden vóór het onderzoek 

Dieet zonder vezels gedurende de 3-4-5 dagen vóór het onderzoek en 2 l 

heldere vloeistof per dag drinken:  

1.a. Voorbereiding met Picoprep voor een onderzoek in de ochtend:

Twee dagen vóór het onderzoek (D-2): rond 17.00 uur 1-2 tabletten Dulcolax 

5 mg innemen: ja – nee 

De dag vóór het onderzoek (D-1): 

 rond 17.00 uur: 1-2 tabletten Dulcolax 5 mg innemen: ja - nee

 rond 18.00 uur: een laatste lichte maaltijd is toegestaan

 19.00 uur: 1 zakje Picoprep te mengen in een glas plat water (150 ml)

 19.30 tot 21.30 uur: 2 liter plat water of heldere vloeistof (thee,

kruidenthee, gefilterde bouillon, enz.) drinken

De ochtend van het onderzoek: 

 nuchter blijven: niet eten

 om 04.00 uur: 1 zakje Picoprep te mengen in een glas plat water (150 

ml) 

 4.30 tot 06.00 uur: 2 liter plat water of heldere vloeistof drinken

 vanaf 06.00 uur: niets meer drinken 



1.b. Voorbereiding met Picoprep voor een onderzoek in de namiddag:

Twee dagen vóór het onderzoek (D-2): rond 17.00 uur 1-2 tabletten Dulcolax 

5 mg innemen: ja – nee  

De dag vóór het onderzoek (D-1): 

 rond 17.00 uur: 1-2 tabletten Dulcolax 5 mg innemen: ja – nee

 rond 18.00 uur: een laatste lichte maaltijd is toegestaan

 19.00 uur: 1 zakje Picoprep te mengen in een glas plat water (150 ml)

 19.30 tot 21.30 uur: 2 liter plat water of heldere vloeistof (thee,

kruidenthee, gefilterde bouillon, enz.) drinken

De ochtend van het onderzoek: 

 nuchter blijven: niet eten

 om 07.30 uur: 1 zakje Picoprep te mengen in een glas plat water (150

ml) 

 08.00 tot 10.00 uur: 2 liter plat water of heldere vloeistof drinken

 vanaf 11.00 uur: niets meer drinken

2.a. Voorbereiding met Moviprep voor een onderzoek in de ochtend:

Twee dagen vóór het onderzoek (D-2): rond 17.00 uur 1-2 tabletten Dulcolax 

5 mg innemen: ja – nee  

De dag vóór het onderzoek (D-1): 

 een lichte of vloeibare maaltijd gebruiken rond 17.00 uur

 de Moviprep bereiden: de verpakking van de Moviprep openen,

vervolgens 1 cellofaan zakje bevattende zakjes A en B openen en

gedurende enkele minuten mengen met een liter koud water

 drink deze liter met bereiding in 1 tot 2 uur + een liter helder water,

thee, kruidenthee.

De ochtend van het onderzoek: 

 blijf nuchter: niet eten

 04.00-06.00 uur: de tweede liter Moviprep drinken + 1 liter helder water

 vanaf 06.00 uur: niets meer drinken



2.b. Voorbereiding met Moviprep voor een onderzoek in de namiddag:

Twee dagen vóór het onderzoek (D-2): rond 17.00 uur 1-2 tabletten Dulcolax 

5 mg innemen: ja – nee  

De dag vóór het onderzoek (D-1): 

 een lichte of vloeibare maaltijd gebruiken rond 17.00 uur

 de Moviprep bereiden: de verpakking van de Moviprep openen,

vervolgens 1 cellofaan zakje bevattende zakjes A en B openen en

gedurende enkele minuten mengen met een liter koud water

 drink deze liter met bereiding in 1 tot 2 uur + een liter helder water,

thee, kruidenthee.

De dag van het onderzoek (D0): 
 blijf nuchter: niet eten

 08.00-10.00 uur: de tweede liter Moviprep drinken + 1 liter helder water

 vanaf 11.00 uur: niets meer drinken

3.a. Voorbereiding met Plenvu voor een onderzoek in de ochtend:

Twee dagen vóór het onderzoek (D-2): rond 17.00 uur 1-2 tabletten Dulcolax 

5 mg innemen: ja – nee  

De dag vóór het onderzoek (D-1) kunt u 3 uur voor aanvang van de bereiding 

een snack (crème of natuuryoghurt) nuttigen, vervolgens eet u niets meer. 

 Om 19.00 uur verdunt u dosis nr. 1 (1 zakje) Plenvu in ½ l koud water 
en drinkt u de verkregen oplossing in 30 minuten.

 Om 19:30 uur drinkt u minstens ½ l water in 30 minuten. - Als u dorst 
hebt, aarzel dan niet om meer water te drinken. 

De dag van het onderzoek (D0): 

 Om 05.00 uur verdunt u dosis nr. 2 (2 zakjes) Plenvu in ½ l koud water

en drinkt u de verkregen oplossing in 30 minuten.

 Om 05.30 uur drinkt u minstens ½ l water in 30 minuten. Als u meer

wenst te drinken dan de aangegeven hoeveelheid kunt u dit uiterlijk tot

06.00 uur doen. Vervolgens drinkt of eet u niets meer.



3.b. Voorbereiding met Plenvu voor een onderzoek in de namiddag:

Twee dagen vóór het onderzoek (D-2): rond 17.00 uur 1-2 tabletten Dulcolax 

5 mg innemen: ja – nee 

De dag vóór het onderzoek (D-1) kunt u 3 uur voor aanvang van de bereiding 

een snack (crème of natuuryoghurt) nuttigen, vervolgens eet u niets meer. 

 Om 19.00 uur verdunt u dosis nr. 1 (1 zakje) Plenvu in ½ l koud water 
en drinkt u de verkregen oplossing in 30 minuten.

 Om 19.30 uur drinkt u minstens ½ l water in 30 minuten. - Als u dorst 
hebt, aarzel dan niet om meer water te drinken. 

De dag van het onderzoek (D0): 

 Om 09.00 uur verdunt u dosis nr. 2 (2 zakjes) Plenvu in ½ l koud water

en drinkt u de verkregen oplossing in 30 minuten.

 Om 09.30 uur drinkt u minstens ½ l water in 30 minuten. Als u meer

wenst te drinken dan de aangegeven hoeveelheid kunt u dit uiterlijk tot

10.00 uur doen. Vervolgens drinkt of eet u niets meer.

Hoe vindt het onderzoek plaats? 

Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn, d.w.z. dat u ten minste 2 

uur vóór uw afspraak niet hebt gegeten en de voorbereidingsvloeistof hebt 

ingenomen. U brengt uw identiteitskaart, de aanvraag van uw arts en de 

thuis ingevulde vragenlijst mee. 

De verpleegkundige brengt u naar uw kamer en vraagt u u uit te kleden, uw 

tandprothese te verwijderen en geeft u een hemd om het onderzoek te 

ondergaan. Hij/zij plaatst ook een infuus om de anesthesist toe te laten u een 

kalmeringsmiddel toe te dienen zodat het onderzoek volledig pijnloos 

verloopt. Het onderzoek duurt gemiddeld 20-30 minuten. 

Na het onderzoek? 

Sommige patiënten klagen na het onderzoek over buikkrampen, die te wijten 

zijn aan de insufflatie van lucht tijdens colonoscopie. Ze verdwijnen snel na 

het laten van winden. 



 

 

 

 

Na het onderzoek brengt de verpleegkundige u terug naar uw kamer, zodat u 

een paar uur kunt rusten. 

 

De arts zal u zien voor u vertrekt en zijn bevindingen toelichten. Indien nodig 

stelt hij voor dat u hem terugziet op raadpleging voor de bespreking van de 

resultaten van de staaltjes. 

 

Soms vraagt de dokter u in het ziekenhuis te blijven voor toezicht (een nacht 

is vaak genoeg), bijvoorbeeld na de verwijdering van poliepen. 

Bij uw terugkeer naar huis moet u vergezeld zijn en een vervoermiddel 

voorzien vanwege de anesthesie. Blijf tijdens de eerste nacht na het 

onderzoek niet alleen. Autorijden is verboden en het wordt sterk afgeraden 

om de dag van het onderzoek belangrijke beslissingen te nemen. 

 

 

Welke complicaties kunnen optreden? 

 

Complicaties verbonden aan het onderzoek zijn zeldzaam (<1%). 

 

Tijdens het onderzoek: darmperforatie en bloedingen na resectie van 

poliepen worden meestal behandeld tijdens het onderzoek, maar 

rechtvaardigen een hospitalisatie voor toezicht. Deze complicaties kunnen 

een bloedtransfusie of een chirurgische ingreep vereisen en kunnen mogelijk 

het gevolg zijn van uw medische of chirurgische antecedenten of de inname 

van bepaalde geneesmiddelen. Uitzonderlijk kunnen cardiopulmonale 

problemen optreden tijdens de sedatie. 

 

Na het onderzoek: als u in de dagen na het onderzoek koorts, koude 

rillingen, buikpijn, bloedingen via de anus... vertoont, moet u zo snel mogelijk 

contact opnemen met de arts die het onderzoek heeft uitgevoerd of u naar de 

spoedgevallendienst van de Kliniek Sint Jan begeven, waarbij u verklaart dat 

u in de dagen voorafgaand aan deze klachten een colonoscopie hebt 

ondergaan. 

 

Reizen binnen de 3 weken na de endoscopie is afgeraden vanwege de 

mogelijke late complicaties. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wat is het risico op overdracht van infecties? 

 

De endoscopen worden tussen elk onderzoek volgens gestandaardiseerde 

technieken ontsmet. Accessoires (biopsietangen, resectiemateriaal,…) 

worden zorgvuldig gesteriliseerd of zijn wegwerpbaar. Het risico op 

overdracht van infectie is vrijwel nul in de centra die de juiste procedures 

toepassen. 
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Preoperatieve vragenlijst                                     Dienst Anesthesie 

Naam: ……………………………………………………………..…………  Voornaam: …………….………...…………………………………………………………………
Operatie (+ zijde indien van toepassing): ……………………………………………………………………………………………………………………….……….…
Geboortedatum: ……………… /………………  /………………  Datum ingreep: ……………… /……………… /…………………  
Chirurg: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lichaamslengte (cm): ………………………………………… cm       Gewicht (kg): ………………………………………… kg

  Bent u allergisch?     Nee     Ja 

Welke?  
 Latex of rubber   
 Ontsmettingsmiddelen (Isobetadine...) 
 Pollen   
 Dieren   
 Banaan of kiwi of tomaten  
 Sparadrap of kleefpleister 
 Contrast product (jodium) 
 Huisstof
 Antibiotica
 Andere (bv: medicatie): ………………………………………….............................................………………

  Hebt u wel eens last van ernstige gezondheidsproblemen?   Nee     Ja
Kunt u ze beschrijven? ……………………………………….........................................................................…………….……………………..………… 

  Consumptie ?
Tabak   Nee        Ja Hoeveel (sig/dag) : ………….........……. Gestopt sinds : ……………...…………
Alcohol / bier / wijn    Nee        Ja Wat en hoeveel (glazen/dag) : ………………………………………...……..….………
Drugs / genotsmiddelen   Nee        Ja  Welke en hoeveel :……………………………………………………………………………….

  Hebt u de volgende symptomen of ziekten?
Longen   Nee        Ja
 Asthma
 Chronische bronchitis / Emfyseem
 Veel hoesten
 Snurken ‘s nachts
 Kortademigheid bij matige inspanning
 (twee verdiepingen met de trap)
 Kortademigheid bij lichte inspanning (100 meter stappen)
 Kortademigheid in rust of wanneer u zich aankleedt
 Slaapapneu (Breng uw apparaat mee bij opname)

Stolling   Nee        Ja
 Spontane neusbloedingen
 Gemakkelijk blauwe plekken bij stoten
 Bloedend tandvlees bij tanden poetsen
 Lang (> 5min) bloeden bij klein wondje
 Leverproblemen (hepatitis, cirrhose,…)
 Ooit een bloedtransfusie gehad
 Flebitis / Longembolie
 Neemt u bloedverdunners? (Asaflow,
 Plavix, Fraxiparine, Sintrom, Xarelto,...)

Hart               Nee        Ja
 Last van hartkloppingen
 Pijn in borst, kin of linkerarm bij inspanning
 Pijn in borst, kin of linkerarm in rust
 Andere cardiale probleem (infarct,
 hartinterventie,…)
 Te lage bloeddruk
 Te hoge bloeddruk
 Gezwollen voeten

Welke reactie?
 Roodheid of jeuk van de huid
 Loopneus
 Zwelling van tong en oogleden
 Asthma
 Lage bloeddruk of bewustzijnsverlies
 Braken of diarrhee
 Anders: ……………………………………………………

Varia                  Nee        Ja
 Suikerziekte     behandeld met insuline
 Schildklieraandoening
 Maagzweren
 Zure oprispingen
 Hersentrombose of bloeding
 Zenuwziekte (epilepsie, parkinson,…)
 Nierinsufficiëntie
 Recent intraveneus contraststof gehad
 Corticoïden genomen de laatste 3 maanden
 U bent (misschien) zwanger
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Preoperatieve vragenlijst                                     Dienst Anesthesie
 

  Bent u bij de huisarts of bij een specialist in behandeling voor een bepaalde aandoening 
(los van de geplande ingreep) ?

 Nee         Ja        Welke? :  ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

  Medicatie die u thuis neemt ?

  Bent u al ooit geopereerd geweest ?          Nee         Ja

  Tijdens uw voorgaande operaties, hebt u de
     volgende problemen gehad ?

 Misselijkheid of braken
 Traag of slecht wakker worden
 Niet goed kunnen ademen bij ontwaken
 Keelpijn
 Gevoelsverlies na operatie (hand, been,…)
 Pijn meer dan 3 maanden na operatie
 Geheugenverlies
 Andere : ………………………………..

  Heeft iemand van uw familie problemen gehad tijdens een anesthesie?    Nee         Ja

  Voor kinderen tot 12 jaar : - werd het kind prematuur geboren ?     Nee         Ja  ( … weken)
            - heeft het kind mentale retardatie of psychische problemen?  Nee         Ja

  Wenst u nog iets te vermelden? …….........………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

Handtekening
Neem uw medicatie mee bij opname in de Kliniek.

Heeft u nog vragen, bezoek dan onze website : www.anesthesie-sj.be

 Naam  Dosering  Hoeveel
   per dag

 Naam Dosering  Hoeveel
   per dag

 Type operatie Jaar  Type anesthesie  Type operatie Jaar  Type anesthesie

  Hebt u...?
 Valse tanden die u kunt verwijderen bovenaan
 Valse tanden die u kunt verwijderen onderaan
 Niet verwijderbare valse tanden boven
 Niet verwijderbare valse tanden onder
 Losse of fragiele tanden
 Een gehoorapparaat
 Contactlenzen
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Toestemming voor een totale 

colonoscopie 

 

 

 

Ik, ondergetekende, mevrouw, de heer ........................................................... 

verklaar de informatie in deze brochure te hebben gelezen en begrepen. Ik 

heb de vragen die mij nuttig leken kunnen stellen. 

 

Ik begrijp ook dat ik niet naar huis kan gaan zonder de begeleiding van een 

volwassene. 

 

Ik geef de arts toestemming om het onderzoek uit te voeren. 

 

 

 

 

Naam en voornaam: .................................................................. 

Datum: ....................................... 

 

 

 

Handtekening: ...............................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




