
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie Oost  
 

Rectale endo-echografie 
  

In overleg met uw arts heeft u besloten om de endeldarm en anus te 

laten onderzoeken. Dit onderzoek heet een rectale endo-echografie. Wat 

is een rectale endo-echografie? Hoe moet u zich thuis voorbereiden? Dat 

en meer leest u in deze folder. De informatie is bedoeld als aanvulling op 

het gesprek dat u met de chirurg heeft gehad. Realiseert u zich dat voor 

u de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. 

 

Wat is een rectale endo-echografie? 

Een rectale endo-echografie is een onderzoek van de organen en andere weefsels van de 

buik. De arts kijkt of er afwijkingen of bijzonderheden zijn in de endeldarm of de anus. 

Het onderzoek wordt gedaan met behulp van geluidsgolven. Via de geluidsgolven krijgen we 

informatie over de diepere lagen van het weefsel van de wand van de endeldarm en de 

anus. Dit geluid kunt u niet horen. 

 

Wat moet u doen? 
 Het onderzoek kan alleen doorgaan als u zich goed voorbereidt. 

 Gebruikt u bloed verdunnende middelen zoals sintrom, marcoumar, ascal of plavix? 

Bespreek dit dan van tevoren met uw behandelend arts 

 Andere medicijnen mag u wel gewoon innemen. 

 Het onderzoek kan ook gedaan worden tijdens de menstruatie. 

 

Voorbereiding thuis  

 Het laatste deel van de dikke darm moet goed schoon zijn. Resten darminhoud kunnen 

ervoor zorgen dat de arts de darmwand niet goed kan zien. 

 De arts heeft het middel moviprep® voorgeschreven om uw darm schoon te krijgen. Dit 

middel begint meestal 30 minuten nadat u het heeft ingenomen te werken en kan tot drie 

uur aanhouden. Zorg dat u in de buurt blijft van een toilet gedurende deze periode. 

 

Volg de onderstaande instructies zorgvuldig op. 

 

De dag voor het onderzoek 
Neem op de dag vóór het onderzoek de moviprep® als volgt in:  

 Neem tussen 17:00 en 18:00 uur een kleine vloeibare maaltijd, bijvoorbeeld soep.  

 Tussen 19:00 en 20:00 uur opdrinken 1 liter moviprep®. Daarna ten minste 1 liter heldere 

drank (water, thee, limonade of heldere bouillon). 

 U mag niets meer eten nadat u met de inname van Moviprep® bent begonnen.  



 
 

 

 

 
OLVG, locatie Oost Rectale endo-echografie 2 

 

 U mag wél onbeperkt heldere dranken nemen, zoals water, appelsap, AA of andere 

sportdrank, thee, bouillon, 7-up, dus geen koffie, geen sinaasappelsap. 

 

De hele dag mag u zoveel van de heldere vloeistoffen drinken als u wilt, maar niet eten. 

 

De dag van het onderzoek  
 Begin 4 uur vóór uw afspraaktijd met het opdrinken van 1 liter Moviprep® volgens 

onderstaand schema 

 Drink ook tenminste 1 liter heldere drank 

 

 
 

Gebruik moviprep®  

Tijd afspraak                                                                      Tijd opdrinken Moviprep® 

08:30 04:30 – 05:30 

09:00 05:00 – 06:00 

09:30 05:30 – 06:30 

10:00 06:00 – 07:00 

10:30 06:30 – 07:30 

11:00 07:00 – 08:00 

11:30 07:30 – 08:30 

12:00 08:00 – 09:00 

13:00 09:00 – 10:00 

13:30 09:30 – 10:30 

14:00 10:00 – 11:00 

14:30 10:30 – 11:30 

15:00 11:00 – 12:00 

15:30 11:30 – 12:30 

16:00 12:00 – 13:00 

 

Blijft er ontlasting komen? Blijf dan doorgaan met drinken tot 2 uur voor de afspraak totdat er 

alleen nog helder, lichtgeel, vocht komt.  

 

Tip 

 Voor de smaak kunt u wat limonadesiroop aan de Moviprep® toevoegen. 

 Probeer in beweging te blijven, en in de buurt van het toilet. 

 

Waar meldt u zich? 
U meldt zich bij de balie van de Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oosterpark, 

op de eerste etage.  
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Het onderzoek 

 U ligt met uw benen in beensteunen. 

 De arts brengt een buisje in uw anus. Aan het einde van het buisje zit het echoapparaat 

dat geluidsgolven uitzendt. De arts ziet de golven op een beeldscherm. 

 Het inbrengen van het buisje kan onaangenaam zijn. Probeer te ontspannen, dan heeft u 

er het minste last van. 

 

Hoe lang duurt het onderzoek?  
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. 

 

Na het onderzoek  

Na het onderzoek kunt u nog wat waterige ontlasting hebben. Dit komt door het leegmaken 

van de dikke darm. U kunt hiervoor eventueel een inlegger of extra ondergoed meenemen. 

 

Complicaties 
Krijgt u binnen twee weken na het onderzoek last van toenemende buikpijn, veel bloed bij de 

ontlasting, moeite met plassen of niet kunnen plassen? Neem dan contact op met de 

polikliniek Chirurgie via 020 599 30 58 tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kunt u contact 

opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp via 020 599 30 16. 

 

De uitslag 
De arts bespreekt de uitslag direct na het onderzoek met u. Als het nodig is, krijgt u een 

vervolgafspraak. 
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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/chirurgie 

 

Contact  
polikliniek Chirurgie, locatie Oost  

T 020 599 30 58 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E chirurgie@olvg.nl 
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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  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 1 december 2021, foldernr.0843 
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