Voorbereiding met Klean-Prep® (Ochtend)

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een darmonderzoek te laten
doen. Dit onderzoek vindt in de OCHTEND plaats. Om de darm goed te
kunnen beoordelen moet de darm schoon en leeg zijn. Om dit te bereiken
drinkt u voorafgaand aan het onderzoek Klean-Prep®.
Wij adviseren u de informatie goed door te lezen en de voorschriften
volledig op te volgen en veel te bewegen.
Een vezelbeperkt dieet
Drie dagen voor het geplande onderzoek start u met het vezelbeperkt dieet. De
dag voor het onderzoek mag u alleen broodmaaltijden eten of vloeibaar. Dit
betekent dat u bepaalde vezelrijke voedingsbestanddelen niet mag eten. Gelukkig
zijn er ook voedingsbestanddelen die niet vezelrijk zijn en die u dus wel mag eten.
Wat mag u niet eten:
 Volkoren graanproducten zoals: brood met zaden, volkorenbrood, volkoren
meergranen pasta en zilvervliesrijst.
 Vezelige groenten zoals: asperges, bleekselderij, zuurkool, snijbonen,
sperziebonen, prei, doperwten, peulvruchten, taugé, maïs, champignons,
tomaten , ui, knoflook, spinazie, andijvie, paprika’s en rauwkost.
 Bepaalde fruitsoorten zoals: sinaasappel, grapefruit, mandarijnen, kiwi’s,
bramen, druiven, aardbeien en gedroogde vruchten.
 Noten, pinda’s en zaden.
Wat mag u wel eten:
 Broodmaaltijden zoals: beschuit, licht bruinbrood met margarine of boter,
magere vleeswaren, kaas, een gekookt ei, hagelslag, chocoladepasta, honing,
stroop en jam zonder pitjes.
 Fruit zoals: zacht, rijp fruit of fruitconserven zonder pitjes, vezels of schil.
Appelmoes, vruchtenmoes.
 Warme maaltijden, zoals: soep met stukjes vlees, vermicelli en/of soepballetjes
(géén groenten), aardappelen. Witte rijst, pasta, macaroni, licht gebraden
mager vlees- of vis of kip (zonder vel).
 Gaar gekookte groenten zoals: bloemkool, broccoli.
 Desserts: vla, pudding, kwark of yoghurt.
Het gebruik van het laxeermiddel Klean-Prep®
Het recept
Van uw behandelend arts heeft u een recept meegekregen. U kunt de KleanPrep® ophalen bij uw apotheek. U krijgt vier zakjes Klean-Prep® en een shaker
mee.
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Klean-Prep®
Klean-Prep® is een laxeermiddel dat uw darmen reinigt. Tijdens de voorbereiding
met Klean-Prep adviseren wij u om in de buurt van een toilet te blijven omdat u
regelmatig naar het toilet zal moeten gaan. Een behulpzame tip is het reinigen
van de anus na elke lozing van de ontlasting. Dit kunt u het beste doen babylotion
doekjes, dit voorkomt een schraal en branderig gevoel. Gebruikt u alstublieft geen
vaseline, dit beschadigt de camera van de scoop. Door het laxeermiddel wordt de
ontlasting na enkele uren steeds dunner en enigszins doorzichtig. Dit is normaal.
Bereiding
Klean-Prep® wordt in poedervorm geleverd. De poeder moet opgelost worden met
water.
Bereidingsvoorschrift
 De inhoud van het zakje, de witte poeder, doet u in de shaker.
 Vervolgens voegt u 1 liter leidingwater of bronwater zonder koolzuur toe. U
mag hiervoor geen koolzuurhoudend mineraalwater gebruiken.
 Het deksel van de shaker dichtdraaien en schudden totdat de poeder goed is
opgelost.
Tips om de smaak af te wisselen
Klean-Prep® smaakt wat zout. Om de smaak af te wisselen en het drinken wat
makkelijker te maken, volgen hier nog wat tips:
 U kunt Klean-Prep het beste koud drinken uit de koelkast.
 Drink Klean-Prep met een rietje. De vloeistof komt dan wat minder met de
smaakpapillen van de tong in aanraking.
 U kunt citroensap, appelsap, aspartaam (zoetstof) of limonadesiroop
toevoegen. Wij benadrukken dat de kleur van het toe te voegen middel helder
moet zijn.
 Wanneer u de Klean-Prep met appelsap wilt mengen los deze dan op in een ½
liter appelsap en een ½ liter water.
 Tussendoor kunt u kauwgom gebruiken, ook dit neemt de zoute smaak wat
weg.
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Drinkschema
Ter voorbereiding op het darmonderzoek is het noodzakelijk dat u 4 liter KleanPrep drinkt. Wij adviseren u de eerste liter niet te snel te drinken, neem hiervoor
gerust 1 uur de tijd. De volgende liters drinkt u 1 liter per 45 minuten.
Tijdens het gebruik van Klean-Prep® mag u geen koolzuurhoudende dranken en
koffie gebruiken. U mag tussendoor wel andere heldere vloeistoffen drinken, zoals
bouillon, limonadesiroop (geen rode), water en thee.
De dag voor het onderzoek
..................................dag............./............../..........
 Deze dag mag u tot 15.00 uur alleen broodmaaltijden eten of vloeibaar. Daarna
mag u niets meer eten. Wel mag u heldere vloeistoffen drinken.
 Tussen 17.00 en 20.00 uur drinkt u 3 liter Klean-Prep.
 Daarna drinkt u nog minimaal 1 liter heldere vloeistof.
De dag van het onderzoek
..................................dag............./............../..........
 Tussen 05.00 en 06.00 uur drinkt u 1 liter Klean-Prep. Hierna nog 1 liter water.
 Daarna mag u alleen maar heldere vloeistoffen drinken tot 2 uur voor het
onderzoek.
Wanneer is de darmvoorbereiding succesvol?
De darmvoorbereiding is succesvol wanneer uw ontlasting geel, waterig en helder
is. Wanneer dit niet zo is, gaat u dan zoveel mogelijk water drinken en neem
contact op met de afdeling Endoscopie.
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Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie, te bereiken op werkdagen van
9.00-12.00 uur.
T
0187 60 71 38.
Bij spoed buiten kantooruren
Binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis, met de Spoed Eisende Hulp
(SEH).
T
0187 60 72 90
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Meer informatie kunt u
www.vanweelbethesda.nl

vinden

op

de

website

van

het

ziekenhuis:

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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