Voorbereiding met Moviprep op een
laparoscopische darm operatie

Uw behandelend arts heeft een laparoscopische darmoperatie voorgesteld.
Ter voorbereiding op de operatie is het noodzakelijk dat uw darmen minder
ontlasting bevatten. Om dit te bereiken drinkt u voorafgaand aan de operatie
Moviprep. Wij adviseren u de informatie goed door te lezen en de
voorschriften volledig op te volgen.
Recept
Van uw behandelend arts heeft u een recept meegekregen. U kunt de Moviprep
ophalen bij uw apotheek. Ieder set bevat 2 sachets: 1 groot sachet A en 1 klein
sachet B. Let op: u hebt alle 4 de sachets nodig voor het reinigen van uw darmen.
Moviprep
Moviprep is een laxeermiddel dat uw darmen goed reinigt. Tijdens de
voorbereiding met Moviprep adviseren wij u om in de buurt van een toilet te
blijven, daar u regelmatig naar het toilet moet gaan. Maak gebruik van vochtig
toiletpapier in verband met branderig en schraal gevoel. Ook vaseline kan
verlichting geven. Na enkele uren wordt de ontlasting steeds dunner en enigszins
doorzichtig, dit is normaal.
Hoe Moviprep te gebruiken?

Open 1 plastic folie met sachet A en B.

Leeg zowel sachet A als B in een lege kan en voeg 1 liter water toe.

Roer de oplossing tot het poeder geheel is opgelost, dit kan 5 minuten duren.

Giet de oplossing in een glas.

Drink de vloeistof binnen 1 à 2 uur op. Drink b.v. iedere 10 à 15 minuten een
glas, totdat de kan leeg is. Hiernaast is het noodzakelijk dat u 1 liter heldere
vloeistof drinkt.

Herhaal de hierboven genoemde punten voor de tweede liter Moviprep.
Gebruik hiervoor de 2e folie met sachet A en B.
Tips

Blijf regelmatig bewegen. Om de ontlasting goed op gang te brengen is het
raadzaam om de dag van voorbereiding regelmatig te bewegen en overdag
voldoende te bewegen.

U kunt Moviprep koud drinken uit de koelkast.

Drink Moviprep met een rietje. De vloeistof komt dan wat minder met de
smaakpapillen van de tong in aanraking.

U kunt limonadesiroop (licht van kleur) of appelsap toevoegen.

Tussendoor kunt u kauwgom gebruiken.
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De dag voor de operatie

Tussen 12.00 en 13.00 uur gebruikt u een lichte maaltijd. Dit mag een warme
maaltijd zijn, maar geen zwaar- of slecht verteerbaar eten, zoals koolsoorten,
gebakken etenswaren, frites enz. N.B. Kip is licht verteerbaar.

Om 17.00 uur gebruikt u een broodmaaltijd.

Na deze maaltijd mag u niets meer eten.

Tussen 18.00 en 21.00 uur drinkt u twee liter Moviprep.

Het is gewenst dat u daarnaast 1 liter heldere vloeistof drinkt, zoals bouillon,
limonadesiroop (licht gekleurd), appelsap, water, thee enz.

Tijdens het gebruik van Moviprep mag u geen koolzuurhoudende dranken en
koffie gebruiken.
De dag van de operatie
Op de dag van de operatie wordt u opgenomen op de afdeling chirurgie/
oncologie. U mag op de dag van de operatie niets meer eten en drinken. U mag
ook geen kauwgum of tabak meer gebruiken. Geneesmiddelen die u moet blijven
gebruiken mag u met twee slokken water tot uiterlijk 1 uur voor operatie innemen.
Heeft u nog vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de poli chirurgie. U kunt ons bereiken van maandag tot en met
vrijdag van 08.30 - 16.30 uur,  0187 60 74 83.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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