
OLVG, locatie West

Coloscopie bij kinderen
op de operatiekamer (OK)

Een coloscopie is een inwendig onderzoek van de dikke darm. Het
onderzoek gebeurt met een buigzame (flexibele) slang, de endoscoop.
Deze wordt via de anus ingebracht tot en met de overgang naar de dunne
darm.
De voorbereiding van de darmen begint de dag vóór het onderzoek.

Voor het onderzoek
Medicijngebruik
Gebruikt uw kind medicijnen, overleg dan ruim van te voren met de arts of dat gebruik tijdelijk
gestaakt moet worden.

Voorbereiding
Uw kind wordt de dag voor het onderzoek om 9.00 uur verwacht op de kinderafdeling (route
24). Om de darm goed te kunnen bekijken, is het belangrijk dat deze volledig schoon is. Alle
ontlasting moet uit de darm zijn. Daarom krijgt uw kind het laxeermiddel Moviprep®. Nadat
uw kind met de inname van Moviprep® is begonnen, mag hij/zij niet meer eten. Wel mag
hij/zij onbeperkt helder drinken zoals water, thee, limonade of heldere bouillon.

Hieronder volgt het innameschema











De dag voor het onderzoek begint uw kind met een normaal ontbijt.
U wordt met uw kind om 9.00 uur op de kinderafdeling verwacht (route 24). Uw kind mag
vanaf nu niets meer eten.
Uw kind neemt tussen 10.00 en 12.00 uur 1 liter Moviprep® en tenminste een halve liter
heldere drank.
Uw kind neemt tussen 18.00 en 20.00 uur 1 liter Moviprep® en tenminste een halve liter
heldere drank.
Als het drinken echt niet lukt, zal het soms noodzakelijk zijn om een sonde in te brengen.
De pedagogisch medewerkster kan zo nodig op leeftijdsniveau uitleg geven over het
inbrengen van de sonde.
Het is belangrijk om naast de Moviprep® veel extra te drinken, zoals staat aangegeven.
Blijft er ontlasting komen? Laat uw kind dan doordrinken totdat er alleen nog helder,
lichtgeel vocht uitkomt.
Voor de smaak kan er wat limonadesiroop aan de Moviprep® toegevoegd worden.
Probeer uw kind in beweging te laten blijven.




Blijf in de buurt van het toilet.
Neem extra ondergoed mee naar het ziekenhuis.

De dag van het onderzoek




Uw kind krijgt een operatiejasje aan.
Er worden 'Emla'-pleisters geplakt op de handen van uw kind, om de huid te verdoven
zodat het prikken van een infuus minder pijnlijk is.
Uw kind mag tot twee uur voor het onderzoek helder drinken.

Het onderzoek
Bij de patiëntenontvangst van de operatiekamer krijgt uw kind een infuus waardoor een
narcosemiddel toegediend wordt. Door een zacht knijpertje aan de vinger van uw kind
worden de hartslag en het zuurstofgehalte gecontroleerd. U mag bij uw kind blijven totdat
hij/zij onder narcose is. Tijdens het onderzoek gaat u terug naar de kinderafdeling.
De coloscopie wordt verricht door een maag-darm-lever arts en een
endoscopieverpleegkundige. Tijdens de coloscopie kan de arts indien nodig, met een klein
tangetje wat weefsel van de binnenkant van de darm wegnemen voor onderzoek. Dit heet
een biopsie.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek zelf duurt twintig minuten, vervolgens slaapt uw kind eerst uit op de
uitslaapkamer en later op de kinderafdeling. De voorbereiding begint met de dag voor het
onderzoek.

Na het onderzoek





Na het onderzoek wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht, er wordt naar de
kinderafdeling gebeld als u naar de uitslaapkamer toe mag. Als uw kind goed wakker is
gaat hij naar de kinderafdeling.
Het kan zijn dat uw kind nog een opgeblazen gevoel heeft. Door winden te laten verdwijnt
dit. Uw kind mag na het onderzoek weer gewoon eten en drinken.
Als er weefsel is weggenomen, kan er wat bloed bij de ontlasting zitten. Als dit een tot
twee keer na het onderzoek gebeurt, is dit normaal.

De uitslag
De maag-darm-lever arts vertelt u meestal direct na het onderzoek het voorlopige resultaat.
De uitslag van het weefselonderzoek krijgt u ongeveer een week later van uw eigen
kinderarts. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt op de kinderpolikliniek.

Naar huis
Als uw kind voldoende hersteld is, mag hij/zij onder begeleiding naar huis. In verband met de
uitwerking van het slaapmiddel mag uw kind niet alleen naar huis of zelf een fiets of
bromfiets besturen. Uw kind mag wel weer gewoon eten en drinken.
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Complicaties en contact
Complicaties na een coloscopie komen zelden voor. Mocht uw kind toch pijn hebben of zich
niet lekker voelen, geef dit dan door aan de verpleegkundige of arts. Als uw kind thuis hevige
buikpijn, koorts of bloedverlies krijgt, bel dan met het ziekenhuis.
Heeft u nog vragen, stel deze dan gerust aan de arts of verpleegkundige. Of bel met de
Endoscopie-afdeling of de polikliniek Kindergeneeskunde.

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
polikliniek Kindergeneeskunde, locatie West
T
020 510 88 90 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur)
Route 32
afdeling Endoscopie, locatie West
T
020 510 81 76 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur)
Route 16

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