Sigmoïdscopie
Onderzoek van het laatste gedeelte van
de dikke darm

Binnenkort krijgt u een darmonderzoek, een Sigmoïdscopie. In deze folder
geven wij u informatie over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg.
Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.
Wat is een Sigmoïdscopie?
Een Sigmoïdscopie is een controle van het laatste gedeelte van de dikke darm.
Met een flexibele scoop, deze bevat een camera, kan de arts via een
beeldscherm de binnenzijde van de darm inspecteren. Een scoop is een
bestuurbaar, buigzaam instrument. Via de anus wordt de scoop voorzichtig door
het sigmoïd opgeschoven. Het sigmoïd is de laatste 50 cm van de dikke darm.
Tijdens de Sigmoïdscopie is het ook mogelijk om kleine ingrepen uit te voeren,
zoals het verwijderen van een poliep.
Doel van het onderzoek
Het onderzoek wordt gedaan om eventuele afwijkingen, die mogelijk de oorzaak
zijn van uw klachten, op te sporen.
Voorbereiding
Medicijnen
 Bent u diabetespatiënt? Overleg dan vooraf met uw behandelend arts over het
beleid. Uw overige medicijnen mag u innemen zoals u gewend bent.
 Als u bloedverdunners gebruikt krijgt u hier aparte informatie voor.
Zwanger
Als u zwanger bent, kan het onderzoek alléén plaatsvinden in overleg met de
Maag- Darm- Leverarts. Meld dit tijdig aan uw behandelend arts.
Stoma
Als u een stoma van de darm heeft kan het zijn dat u zich anders voorbereidt dan
hieronder beschreven, dit bespreekt de behandeld arts met u.
Kleding
Tijdens het onderzoek dient u:

Geen nagellak of kunstnagels te dragen.

Bij voorkeur een T-shirt met korte mouwen te dragen. U krijgt namelijk een
bloeddrukband om uw arm en een infuusnaaldje in uw elleboogplooi.
Wij raden u aan warme sokken mee te nemen; door het laxeren kunt u het koud
krijgen. Warme sokken zijn dan plezierig.
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Voorbereiding voor het laxeren
Bij uw apotheek haalt u met het recept het laxeermiddel (Moviprep) en de
Bisacodyl 4x 5mg. Het is mogelijk dat er een kleine eigen bijdrage wordt gevraagd
voor de Bisacodyl.
Let op: De voorbereiding wijkt af van hetgeen op de bijsluiter staat vermeld. Houdt
u zich alstublieft aan de volgende instructies en niet aan die van de
apotheek/bijsluiter.
Laxeerschema - dag vóór het onderzoek
08.00 - 08.30 uur U nuttigt een normaal ontbijt
12.00 - 12.30 uur U nuttigt een licht verteerbare lunch. Dit bestaat uit twee
beschuiten met jam (niet belegd met vleeswaren of kaas) en
een kopje thee of koffie. Hierna mag u niets meer eten maar
alleen nog heldere dranken drinken zoals:
 Koffie en thee eventueel met suiker (zonder melk).
 Appelsap.
 Limonadesiroop.
 Limonades zonder koolzuur.
 (Mineraal)water zonder koolzuur.
 Heldere bouillon (zonder vlees en groenten).
13.00 uur
Om 13.00 uur maakt u de eerste folie Moviprep klaar en drinkt
dit in gedeeltes op vóór 16.00 uur. Na ieder glas Moviprep
moet u nog 1 glas heldere vloeistof drinken. U drinkt dus één
liter Moviprep en één liter heldere drank.
 Open de verpakking Moviprep
 Open 1 plastic folie met sachet A en sachet B
 Leeg zowel sachet A als sachet 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.
16.00 uur
U maakt de tweede liter Moviprep klaar en drinkt dit in
gedeeltes op. Na ieder glas Moviprep moet u nog 1 glas
heldere drank drinken.
Let op: U drinkt deze middag dus vanaf 13.00 uur 4 liter
vocht!
18.00 uur
U neemt 4 tabletjes à 5 mg Bisacodyl in.
Avond en nacht
U mag alleen nog heldere dranken blijven drinken tot twee
uur voor aanvang van het onderzoek.
Laxeerschema – de dag van het onderzoek
Vanaf twee uur U moet nuchter zijn, u mag niets meer drinken en niet roken.
voor onderzoek
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De dag van het onderzoek
Bij ieder bezoek haalt u eerst uw dagticket bij de aanmeldzuil bij een van de
ingangen. Gebruik hierbij een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt een dagticket
met daarop per afspraak (of opname) vermeld hoe laat en waar u wordt verwacht.
Kijk op de borden voor de juiste route.
Het onderzoek
De endoscopie-assistent roept u binnen en begeleidt u tijdens het onderzoek. U
gaat op uw linkerzijde op de behandeltafel liggen. Via de anus wordt de
endoscoop geleidelijk in de dikke darm opgeschoven. Om een goed overzicht te
krijgen en de darm te ontplooien is het nodig dat er lucht wordt ingeblazen. Het
inblazen van lucht kan een onaangenaam gevoel geven en er ontstaan soms
krampen. Dit duurt niet lang en zwakt ook weer af. Geneert u zich niet om de
ingeblazen lucht te laten ontsnappen, want dit geeft vaak opluchting.
Wanneer de endoscoop het laatste deel van de dikke darm bereikt wordt deze
langzaam teruggetrokken waarbij de arts het slijmvlies nauwkeurig bekijkt.
Eventueel neemt de arts via de endoscoop een klein stukje slijmvlies weg voor
onderzoek in het laboratorium. Dit is niet pijnlijk. Het onderzoek duurt ongeveer 15
minuten.
De uitslag
De arts die het onderzoek uitvoert bespreekt na afloop de bevindingen met u. De
uitslag van het weefselonderzoek duurt ongeveer 10-14 dagen. De arts die het
onderzoek heeft aangevraagd (huisarts of medisch specialist) bespreekt de
uitslag en eventuele behandeling met u.
Na het onderzoek
Een Sigmoïdscopie is over het algemeen een onderzoek waar weinig risico aan
verbonden is. U kunt nog enkele uren last hebben van een wat opgeblazen
gevoel. Meestal neemt dit gevoel snel af als u de lucht laat ontsnappen. Als er
stukjes slijmvlies zijn weggenomen voor nader onderzoek kunt u wat bloedverlies
bij de ontlasting hebben. Dat is normaal en stopt vanzelf.
Complicaties
Ernstige complicaties zijn zeldzaam bij dit onderzoek. Als er een poliep of wat
weefsel uit de darm is weggenomen kan er in uitzonderlijke gevallen een
nabloeding optreden. Een dergelijke nabloeding stopt meestal vanzelf. Als u
enkele uren na het onderzoek toenemende buikpijn, bloedverlies of koorts krijgt,
adviseren wij u met de afdeling Endoscopie te overleggen.
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Een zeer zeldzame complicatie is een darmperforatie. Dit betekent dat er een
gaatje in de darmwand is ontstaan. Dit kan een ziekenhuisopname en vaak een
spoedoperatie tot gevolg hebben.
Controle
Na 10 tot 14 dagen zijn de eventuele uitslagen van het weefselonderzoek bekend.
De uitslag wordt doorgegeven aan uw huisarts of aan de specialist bij wie u onder
behandeling bent.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie, te bereiken op werkdagen van
9.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur.
T
0187 60 71 38
Bij spoed buiten kantooruren:
Binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis, met de Spoed Eisende Hulp.
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:

Afspraak
U wordt verwacht:
datum: ………………...................... dag ............. / ............ / ............
Voor de voorbereiding van het onderzoek om:................................................ uur
waar de scopie zal plaatsvinden om:……………………………………………. uur
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.
Sigmoïdscopie
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