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Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

 

Patiëntenbrochure 

 

 

 

Contacteer ons: 

051 33 40 81 

medbeeld@sjki.be 

 

Locatie: 

straat 47 

 

Openingsuren: 

maandag-donderdag: 

 7.45 - 12.30 u. & 13.30 - 19 u. 

vrijdag:  

7.45 - 12.30 u. & 13.30 - 18 u. 

zaterdag:  

8 - 12 u. 

 

Virtuele colonoscopie 

De dag van het onderzoek 

 

Ongeveer 1 uur voor het onderzoek  1 suppo Dul-
colax rectaal opsteken  en 15 minuten ophouden 
alvorens naar het toilet te gaan. 

 

U wordt gevraagd om nuchter blijven tot na het 
onderzoek, dat wil zeggen dat u vooraf niets mag 
eten en niets mag drinken. 

 

Begeef u met uw inschrijvingskaartje en de aan-
vraagbrief naar de dienst radiologie om u in te 
schrijven op de dienst. 

 

Vlak voor het onderzoek legt de verpleegkundige 
nog eens kort de onderzoeksprocedure uit zodat u 
perfect weet wat er staat te gebeuren.   

 

Na het onderzoek mag u onmiddellijk de dienst 
verlaten en wordt het resultaat overgemaakt aan 
uw huisarts of specialist. 
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Virtuele colonoscopie 



Samenwerken Informatie Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle en veilige zorg 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Geachte patiënt, 

 

Uw arts heeft u verwezen naar de dienst radiologie 
voor een onderzoek van de dikke darm.   Mits het 
volgen van een belangrijke voorbereiding die hier-
na wordt toegelicht, is deze onderzoeksmethode 
uitermate geschikt om onder andere darmpoliep-
jes op te sporen.    

Indien u na het lezen van de infobrochure nog vra-
gen heeft, kan u ons contacteren via de gegevens 
achteraan de folder. 

 

 

 

 

Het onderzoek. 

 

Het onderzoek vindt plaats op de dienst radiologie 
en wordt uitgevoerd met een CT scanner.      

In het kleedhokje wordt u verzocht alle kledij uit te 
doen en trekt u het onderzoekschortje aan dat u 
wordt aangeboden.    

Daarna mag u plaatsnemen op de tafel van de CT 
scan en wordt via een kleine rectale canule voor-
zichtig CO2 geblazen in de dikke darm, zodat alle 
delen van de darm optimaal onderzocht kunnen 
worden.  Het onderzoek wordt uitgevoerd in ruglig 
en buiklig. 

Het onderzoek duurt niet langer dan 10 minuten.   

 

Voorbereiding de dag VOOR het onderzoek. 

 

De voorbereiding, die u zeer strikt moet volgen, 
heeft tot doel de dikke darm volledig vrij te maken 
van darmresten en anderzijds de eventueel achter-
gebleven stoelgangsresten duidelijker herkenbaar 
te maken tijdens het onderzoek. 

Enkel datgene hierna opgelijst mag u innemen, 
andere voedingsmiddelen zouden een ideale voor-
bereiding kunnen verstoren. 

Het is niet ongewoon dat u als gevolg van de voor-
bereiding frequenter naar het toilet moet. 

 

 

 

Koolzuurhoudende dranken (zoals cola, limonades, 
spuitwater, bier, ….) en cafeïne houdende dranken 
(zoals koffie en thee) zijn verboden. 

Drink bij voorkeur water of cafeïnevrije koffie. 

Titel 

Ontbijt 
 
 
Om 12u 
 
 
 
 
Om 13u 
 
 
Om 14u 
 
 
Om 15u 
 
 
 
Om 18 uur 
 
 
 
 
Om 19 uur 
 
 
 
Om 21 uur 
 

U drinkt 1 flesje Fortimel. 
 
 
U drinkt 1 flesje Fortimel. 
U neemt de 2 tabletten Dulcolax 
met een glas water. 
 
 
U drinkt 1 glas water. 
 
 
U drinkt 1 glas water. 
 
 
U lost 1 zakje PICOPREP op in 1 
glas water en drinkt het uit. 
 
 
U drinkt 1 flesje Fortimel. 
U neemt de fles EZ Cat en drinkt 
deze uit na grondig schudden. 
 
 
U lost 1 zakje PICOPREP op in 1 
glas water en drinkt het uit. 
 
 
U drinkt 50ml Telebrix Gastro. 
Nadien mag u niets meer drinken. 
 

  


