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COLOSCOPIE VIA STOMA
darmonderzoek
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Uw behandelend arts (huisarts/specialist) heeft u een coloscopie voorgesteld. 
In deze brochure leest u informatie over het onderzoek, over de voorbereidin-
gen die u moet treffen en over de nazorg.

AANMELDEN

 dag  datum om  uur
wordt u verwacht voor een coloscopie op de afdeling Endoscopie op de 
begane grond, halverwege deze route ziet u het bord.

ENDOSCOPIEAFDELING
U kunt plaats nemen in de wachtruimte van de Endoscopieafdeling. U hoeft 
zich niet te melden. Als u aan de beurt bent wordt u binnen geroepen. De mo-
gelijkheid bestaat dat het onderzoeksprogramma uitloopt door onvoorziene 
omstandigheden of een spoedgeval. Wij vragen hiervoor uw begrip.

AFMELDEN
Bij eventuele verhindering wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te 
geven aan de polikliniek Interne Geneeskunde  0344-674053.

BEGELEIDING EN VERVOER NAAR HUIS NA HET ONDERZOEK
Indien u dit met de arts tijdens het intakegesprek besproken heeft, krijgt u een 
slaapmiddel toegediend. Het is dan verplicht om iemand mee te nemen die u 
na het onderzoek naar huis kan begeleiden. Het is niet toegestaan om alleen 
met het OV of taxivervoer te reizen. De begeleider is niet bij het onderzoek 
aanwezig, maar krijgt naderhand wel een voorlopige uitslag, tenzij u aangeeft 
dat u dat niet wilt. 
Indien u hebt gekozen voor het slaapmiddel  moet u na het onderzoek nog één 
tot twee uur blijven. U mag vanwege het slaapmiddel 24uur niet zelfstandig 
aan het verkeer deelnemen! 

MEENEMEN
Het kan voorkomen dat u zich een keer moet verschonen omdat er lekkage 
optreedt. Ook tijdens het onderzoek kan er nog wat ontlasting uit het stoma 
komen. Wij raden u aan schoon ondergoed mee te nemen. Verder is het han-
dig om extra stoma-materiaal mee te nemen.



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  3

EEN COLOSCOPIE
Een coloscopie is een inwendig kijkonderzoek van de dikke darm met behulp 
van een coloscoop. Er wordt een buigzame slang met een lichtje en een lens, 
via het stoma in de dikke darm geschoven.De binnenkant van de darm wordt 
onderzocht op ontstekingen, zweertjes, bloedingen, poliepen of gezwellen.Er 
kunnen weefselstukjes voor onderzoek worden weggenomen. Het onderzoek 
duurt ongeveer 30 minuten, maar kan bij een ingreep (b.v. een poliep verwij-
deren) langer duren!

MEDICIJNEN
Als u medicijnen gebruikt, kan door het laxeren van de darmen, de opname 
van de medicamenten in de darm verminderd zijn. In de praktijk levert dit zel-
den problemen op. Tijdens het intake gesprek heeft u met de arts besproken 
welke medicijnen u gebruikt.

Het is belangrijk dat u in het intake gesprek heeft vermeldt of u bloed- verdun-
ners gebruikt. Uw specialist bespreekt dan met u wat u moet doen met uw 
antistollingsmedicatie (bloedverdunners). Stop nooit naar eigen inzicht met 
het gebruik van bloedverdunners, hartmedicatie of “pufjes” voor uw longaan-
doening, maar overleg dit eerst met uw behandelend arts. De werking van de 
anticonceptie pil (‘de pil’) wordt minder betrouwbaar bij het gebruik van het 
laxeermiddel.

IJzertabletten kleuren de ontlasting zwart en maakt dat deze vast blijft zitten 
aan het slijmvlies. Hierdoor wordt de beoordeling van het slijmvlies bemoei-
lijkt. Het gebruik van ijzertabletten wordt bij voorkeur een week voor het 
onderzoek gestopt.

Bent u diabetespatiënt, dan moet u speciale maatregelen treffen met betrek-
king tot uw diabetesmedicatie. Er is een aparte folder voor diabetespatiënten 
beschikbaar.

Heeft u OSAS (slaapapneu ’s) geef dit dan door aan uw behandelend arts. Als u 
behandeld wordt met CPAP moet u uw eigen apparaat meenemen, anders kan 
het onderzoek niet met slaapmiddel gedaan worden. De medicijnen die u mag 
gebruiken van de arts kunt u tot twee uur voor het onderzoek innemen met 
een slokje water.
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VOORBEREIDING
Wij adviseren u voor het onderzoek gemakkelijk zittende kleding aan te trek-
ken. Schone darmen zijn belangrijk voor het slagen van het onderzoek. Om 
het onderzoek goed te laten verlopen, is het nodig dat u gedurende een week 
voorafgaande aan het onderzoek geen voedsel met pitjes gebruikt (kiwi, drui-
ven, brood met pitjes etc.). Dit om te voorkomen dat de apparatuur tijdens het 
onderzoek verstopt raakt. Van de internist heeft u een recept meegekregen 
voor een laxeermiddel. Voor het onderzoek moet de dikke darm helemaal leeg 
zijn. Als er nog ontlasting in de darm zit, heeft de arts onvoldoende zicht en 
kan het onderzoek afgebroken worden. Hoe meer u naast het laxeer-
middel drinkt, hoe schoner uw darm wordt. Probeer minimaal 1Liter extra 
helder vloeibaar drinken in te nemen naast het  laxeermiddel. 
 
ANDERE STOMAZAKJES GEBRUIKEN
Na het innemen van de darmspoeling kunt u het beste een grote maat ileos-
tomazakjes (zakjes voor een dunne darm stoma) gebruiken. Dit zijn zakjes die 
van onderen te openen zijn en dus geleegd kunnen worden. Dit is noodzakelijk 
bij het laxeren. Ook direct na het onderzoek is een open zakje gemakkelijk in 
gebruik.

Elk merk heeft zijn eigen ileostomazakjes. Als u niet weet welk zakje u nodig 
heeft, kunt u contact opnemen met uw stomaverpleegkundige   of de leve-
rancier van uw stomamateriaal. Doe dit een week voor het onderzoek, het 
bestellen van het stomazakje kost namelijk tijd.

HET ONDERZOEK
Nadat u binnen geroepen bent kunt u zo nodig uw onderlichaam ontkleden. 
Daarna kunt u plaats nemen op het bed, het infuusnaaldje wordt ingebracht. 
Het slaapmiddel wordt toegediend (zie folder: Sedatie voor verdere uitleg 
hierover).Het licht in de onderzoekskamer wordt gedimd. Hierna brengt de 
arts/verpleegkundige het slangetje via de stoma in uw dikke darm. Dit kan een 
wat vervelend en pijnlijk gevoel geven. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd 
worden om diep in te ademen. Dit om een moeilijke passage of een bepaalde 
bocht te vergemakkelijken.
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Soms kan de verpleegkundige met haar handen druk op uw buik uitoefenen 
en zo meehelpen met het sturen van de slang. Aan het uiteinde van de slang 
zit een lampje. Hiermee bekijkt de arts op een beeldscherm de binnenkant van 
de darm. Om dit goed te kunnen bekijken is het belangrijk dat de darm zich 
ontplooit. Daarom brengt de arts via de scoop wat lucht in uw darmen. Dit kan 
een gevoel van kramp geven. Om dit gevoel kwijt te raken, kan er lucht  via de 
stoma ontsnappen. Dit is voor de medewerkers een normaal verschijnsel, u 
hoeft zich er niet voor te schamen.

COMPLICATIES
Een coloscopie is een veilig onderzoek. Er is een kleine kans op bloedverlies na 
het wegnemen van weefselstukjes of het verwijderen van een poliep. Er is een 
zeer kleine kans op een darmbeschadiging (perforatie).

BIJWERKINGEN
Andere bijwerkingen zoals, een wee gevoel, pijn en darmkrampen kunnen 
optreden.

NA HET ONDERZOEK
Na het onderzoek kan er lucht en slijm uit de darmen komen. Hiervoor krijgt u 
een absorberend matje op de stoma. Na het onderzoek wordt u ongeveer een 
uur opgenomen op de afdeling dagbehandeling. Het stomazakje wordt dan 
weer bevestigd. Wanneer er zich geen bijzonderheden voordoen en u vol-
doende hersteld bent, mag u weer eten en kunt u naar huis.

Wanneer u na thuiskomst last krijgt van toenemende buikpijn en/of koorts 
neem dan contact op met de afdeling Endoscopie, de polikliniek of buiten 
werktijden met de spoedeisende hulp (SEH). Met name wanneer er weefsel is 
weggenomen kunt u een klein beetje bloed verliezen via de stoma. Wanneer 
dit grotere hoeveelheden zijn of dit zich in korte tijd herhaalt, neemt u even-
eens contact op zoals boven beschreven
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DE UITSLAG
Na het onderzoek krijgt u en uw begeleider in het kort een voorlopige uitslag. 
U krijgt de volledige uitslag van uw behandelend arts bij de volgende poli 
afspraak. Wanneer het onderzoek is aangevraagd door uw huisarts, wordt de 
uitslag van het onderzoek via de computer naar uw huisarts gestuurd. Eventu-
eel kunt u de uitslag met uw huisarts bespreken. Wanneer er weefselstukjes 
zijn weggenomen duurt het een week voordat de uitslag hiervan bekend is. De 
uitslag wordt gestuurd naar de aanvragend arts van het onderzoek.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u bellen en naar de 
polikliniek Interne Geneeskunde:  0344-674053.
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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