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Sigmoïdoscopie

Sigmoïdoscopie is een inwendig onderzoek van het laatste deel van de
dikke darm en de endeldarm met behulp van een buigbare kijker (de
endoscoop) die via de anus wordt ingebracht. Tijdens het onderzoek
kijkt de arts naar eventuele afwijkingen in de darm. De arts kan met een
instrument stukjes weefsel (biopten) wegnemen voor onderzoek onder
de microscoop. Ook kan tijdens het onderzoek een eventuele poliep
worden weggehaald.

Doel van het onderzoek
Het opsporen van de oorzaak van uw klachten en zo mogelijk de behandeling ervan.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Voorbereiding
Eten en drinken
Zowel op de dag voor het onderzoek als op de dag zelf mag u alles eten en drinken.

Medicijnen
De avond voor het onderzoek neemt u om 22.00 uur twee bisacodyldragees.

Klysma
Een uur vóór de afspraak brengt u het klysma in. Indien u in het ziekenhuis verblijft, gebeurt
dit op de afdeling. Anders doet u het zelf thuis. Dit gaat als volgt:
 U zet het flesje met de vloeistof een kwartier lang in lauwwarm water.
 U gaat op bed liggen op de linkerzij met de billen op een handdoek. U trekt de knieën iets
op naar de neus. Verwijder de dop van het flesje en breng het uitvoerstuk net als een
thermometer ongeveer vijf centimeter in de anus. Het uitvoerstuk is reeds voorzien van
glijmiddel.
 U knijpt nu het flesje helemaal leeg, zodat de vloeistof via de anus naar binnengaat. Als
het flesje leeg is, kunt u het verwijderen en probeert u de vloeistof vijf tot tien minuten
binnen te houden voordat u naar het toilet gaat.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt verricht door een arts. Deze wordt bijgestaan door een endoscopieassistent(e). Tijdens het onderzoek ligt u met opgetrokken knieën op uw linkerzij. De arts
brengt via de anus de endoscoop naar binnen. Tijdens het onderzoek wordt lucht ingeblazen
om een goed beeld te krijgen. Hierdoor kunt u een drukkend, krampend of pijnlijk gevoel in
uw buik krijgen; winden laten heft dit op.

Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek kunt u meteen terug naar de verpleegafdeling of naar huis. Het
kan zijn dat u een opgeblazen gevoel heeft; winden laten heft dat op. Als er een stukje
weefsel is weggenomen, is het mogelijk dat er wat bloed bij de ontlasting zit; dit is niet
verontrustend.

Uitslag
Meestal zal de arts u direct na het onderzoek het voorlopige resultaat vertellen. Als er een
stukje weefsel is weggenomen, moet dit onderzocht worden. De uitslag hiervan krijgt u, na
ongeveer een week, van uw huisarts of behandelend arts.

Kans op complicaties
Complicaties zijn zeer zeldzaam. Maar als u hevige buikpijn, koorts of flink bloedverlies krijgt,
moet u direct de verpleegkundige waarschuwen. Als u thuis bent, moet u direct contact
opnemen met het ziekenhuis.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl
Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
afdeling Endoscopie, locatie West
T
020 510 81 76 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur)
Route 16

Kunt u niet komen of wilt u een nieuwe afspraak maken?
Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling voor een nieuwe afspraak.
Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ uur
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Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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