
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Sigmoïdscopie 
  

Een sigmoïdscopie is een inwendig onderzoek van het laatste deel van 

de dikke darm en de endeldarm. We onderzoeken of er afwijkingen zijn.  

 

Het doel van dit onderzoek is het opsporen van de oorzaak van uw klachten en eventueel 

het behandelen van afwijkingen. De sigmoïdscopie wordt uitgevoerd met behulp van een 

endoscoop, een videocamera ingebouwd in een lange dunne, buigzame en bestuurbare 

slang die via de anus wordt ingebracht.  

 

Het onderzoek begint met een voorbereiding. Hieronder volgen de instructies.  

Zonder deze voorbereiding kan het onderzoek niet doorgaan. 

 

Uw afspraak 

 Locatie Oost: meldt u zich bij de Endoscopie- en Behandelafdeling 

 

 Locatie West: meldt u zich bij de afdeling Endoscopie, route 16 
 

Medicijnen voor het onderzoek 

 Gebruikt u medicijnen, bijvoorbeeld bloedverdunners, overleg dan ruim van te voren met 

uw arts of u hiermee door moet gaan.  

 IJzertabletten moeten één week voor het onderzoek worden gestopt. 

 Als u insuline gebruikt, neemt u dan uw bloedsuikermeter en de insuline mee naar het 

ziekenhuis. 

 Neem uw actueel medicatie-overzicht mee (gratis via uw apotheek) 

 

Voorbereiding 

Eten en drinken 
 Als u geen sedatie krijgt, mag u zowel op de dag voor het onderzoek als op de dag zelf 

alles eten en drinken.  

 Heeft u wel sedatie afgesproken? Volg dan de instructies in de folder over sedatie. U 

moet dan 6 uur voor het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent vanaf 00.00 uur niet meer 

eten en tot 2 uur voor het onderzoek heldere dranken drinken. Meer informatie hierover 

leest u in de OLVG-folder 'Sedatie - onderzoek terwijl u licht slaapt' of op onze website.  

 

Moviprep 

Moet u voorbereiden met Moviprep? Dan gelden andere regels voor eten en drinken. Volg 

dan de instructies in de folder 'Coloscopie darmvoorbereiding Moviprep'. Deze staan ook op 

de website: www.olvg.nl/coloscopie-darmvoorbereiding-moviprepr 

http://www.olvg.nl/coloscopie-darmvoorbereiding-moviprepr
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Medicijnen 
U mag in principe op de dag van het onderzoek uw medicijnen innemen met een slokje 

water. Stop nooit op eigen initiatief met uw medicatie, overleg hierover altijd met uw arts. 

 

Laxeermiddelen 
 Om het laatste gedeelte van de darm goed te kunnen bekijken, is het belangrijk dat deze 

volledig schoon is. Dat wil zeggen dat alle ontlasting daar weg moet zijn. 

 Breng een uur vóór de afspraak het klysma thuis in. Dit gaat als volgt:  

- Zet het flesje met de vloeistof een kwartier lang in lauwwarm water 

- Ga op bed liggen op de linkerzij, met de billen op een handdoek 

- Trek de knieën iets op naar de neus.  

- Verwijder de dop van het flesje en breng het uitvoerstuk, net als een thermometer, 

ongeveer 5 centimeter in de anus. Op het uitvoerstuk zit al een glijmiddel. 

- Knijp nu het flesje helemaal leeg, zodat de vloeistof via de anus naar binnengaat. Als 

het flesje leeg is, kunt u het verwijderen.  

- Probeer dan de vloeistof 5 tot 10 minuten binnen te houden voordat u naar het toilet 

gaat. 

 

Moviprep 

Moet u voorbereiden met Moviprep? Dan hoeft u geen klysma. Volg dan de instructies in de 

OLVG-folder 'Coloscopie darmvoorbereiding Moviprep' of op onze website.  

 

Het onderzoek  

 De sigmoïdscopie wordt gedaan door een arts en endoscopieverpleegkundigen. Bij dit 

onderzoek ligt u met opgetrokken knieën op uw linkerzijde. De arts brengt via de anus de 

endoscoop naar binnen.  

 Tijdens het onderzoek wordt lucht in de darmen geblazen. Hierdoor kunt een drukkend, 

pijnlijk of krampend gevoel in de buik krijgen. Dit verdwijnt door winden te laten.  

 Soms is het nodig van houding te veranderen of op uw buik te duwen. Dit komt door 

bochten in de darm.  

 Als het nodig is, kan de arts met een klein tangetje weefsel van de binnenkant van de 

darm wegnemen voor onderzoek. Dit heet een biopsie. U voelt hier niets van. Het 

weefsel wordt onderzocht onder de microscoop. 

 

Na het onderzoek 
 Na het onderzoek kunt u meteen naar huis  

 Het kan zijn dat u nog een opgeblazen gevoel heeft, door winden te laten verdwijnt dit.  

 Als er weefsel is weggenomen, kan er wat bloed bij de ontlasting zitten. 

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten. 

 

De uitslag 
 U ontvangt na het onderzoek de voorlopige uitslag van het onderzoek.  

 De definitieve uitslag krijgt u na 2 weken van uw huisarts of behandelend arts. 
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 De uitslag van eventueel weefselonderzoek is na ongeveer 7 werkdagen bekend. 

 

Kans op complicaties 
Complicaties komen zelden voor. Mocht u toch pijn hebben of zich niet lekker voelen, geef 

dit dan door aan de verpleegkundige en/of arts. Als u thuis hevige buikpijn, koorts of 

bloedverlies krijgt, bel dan met het ziekenhuis. 

 

Naar huis 

 In principe kunt u na het onderzoek direct weer naar huis. 

 Heeft u sedatie tijdens de sigmoïdscopie gehad? Dan gaat u eerst naar de 

uitslaapkamer. U mag dan na ongeveer één uur onder begeleiding naar huis. Meer 

informatie hierover leest u in de OLVG-folder ‘Sedatie – onderzoek terwijl u licht slaapt’ of 

op onze website  

 U mag weer gewoon eten en drinken. 

 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-

kosten-behandeling 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/maag-darm-en-leverziekten 

 

 

Contact  
polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten 

T   020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E MDL-polikliniek@olvg.nl 

  

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  
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