Informatiebrochure
Linker coloscopie

Hier komt titel van persbericht
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Toepassingsgebied
Gastro-Enterologie

1. Doel (van het onderzoek)
Tijdens dit onderzoek bekijkt men het rectum en het laatste deel van de dikke
darm.
2. Voorbereiding van het onderzoek

Dag van het onderzoek:

’s Ochtends zal een verpleegkundige U een lavement geven om zo het laatste
deel van het darmkanaal te reinigen.
U dient op de linkerzijde op bed te gaan liggen, zo kan het lavement het verst
in de darm doordringen. U hoeft niet nuchter te blijven.
3.

Het onderzoek

U wordt naar de dienst endoscopie gebracht.
Tijdens het onderzoek wordt een soepele buis met op de top een kleine
camera (coloscoop) ingebracht langs de anus. Op deze manier kan de arts de
binnenzijde van het rectum en het laatste deel van de dikke darm
onderzoeken.
4. Na het onderzoek:
Omdat de arts tijdens het onderzoek lucht via de coloscoop in de darmen
blaast (om een betere zichtbaarheid te verkrijgen) kan u na het onderzoek last
hebben van een opgezette buik of krampen, deze last gaat afnemen wanneer
u wind kan laten.
Indien de krampen of pijn heviger worden verwittigt u een verpleegkundige.

Indien u, na het lezen van deze brochure, nog vragen heeft, aarzel
dan niet om contact op te nemen met het secretariaat gastroenterologie.
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5. Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een
globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In
iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van
toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw
behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke
toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze
eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.
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OLV Ziekenhuis
Gastro-enterologie
Contact

Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
053/72.44.28

Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
02/300.62.56

Campus Ninove
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Biezenstraat 2
9400 Ninove
054/31.20.84

