V OORBEREIDING C OLOSCOPIE
- Patiëntinformatie -

Een coloscopie kan alleen goed uitgevoerd worden wanneer de dikke
darm volledig leeg is. Daarom start u de dag vóór het onderzoek met
het volgen van een voorbereiding.
Dag voorafgaand aan het onderzoek: ……………….. dag dd………………..

Dag 1 : Vloeibaar dieet, ’s morgens te beginnen
(gemixte soep, karnemelk, yoghurt zonder fruit, melk, vla, pudding,
thee, koffie, …)
Tussen 20 u en 22 u : inname van 1 liter Moviprep . U lost het
poeder op in 1 liter koud water. De rest van de avond drinkt u
enkel nog heldere vloeistoffen (bv. water, heldere soep, thee,
koffie). Minimaal nog een halve liter.
Moviprep : Verkrijgbaar bij de apotheek zonder voorschrift.
Iedere verpakking van MOVIPREP bevat twee sets in plastic
folie. Iedere set bevat 2 zakjes : een groot zakje A en een klein
zakje B .
Let op : u hebt alle 4 de zakjes nodig voor het reinigen van uw
darmen.

Dag 2: = dag van het onderzoek: ………………… dag dd…………………….
Tussen 7 u en 8 u ’s morgens : inname van 1 liter Moviprep. U
lost de resterende zakjes op in 1 liter koud water. Daarna niets
meer eten of drinken.
………………..Uur : U meldt zich aan bij de receptie van het
dagziekenhuis, in blok D.
Het onderzoek zelf gebeurt ’s middags.
Na het onderzoek (vanaf 17 uur) wordt u bij de dokter gevraagd om
de resultaten van het onderzoek te bespreken.
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Opmerkingen :
1. Neemt u medicatie: bepreek dit vooraf met uw arts!
2. Omwille van de algemene verdoving mag u zelf geen voertuig
besturen bij het verlaten van het ziekenhuis. Dit uit
veiligheidsoverwegingen én omdat uw autoverzekering bij eventuele
ongevallen niet zal tussenkomen.
3. Met bijkomende vragen of voor verdere inlichtingen kan u terecht
op het secretariaat 055/33.67.61
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Voor meer info raadpleeg:
Dr. C. Beyls
Dr. K. Lecluyse
Dr. M. Remery
Dr. Ph. Vanbiervliet
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Dienst Gastro-enterologie
T 055 33 67 61
F 055 33 67 62
inwendige.consultaties@azoudenaarde.be
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