
Infobrochure

Linker Coloscopie





Geachte heer, mevrouw,

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis verwacht voor 
een linker coloscopie.

Met deze brochure willen we u een beeld geven van 
de voorbereiding en het verloop van dit onderzoek.

Indien u na het lezen nog vragen heeft, kan u steeds 
terecht bij één van de verpleegkundigen of op de 
polikliniek op het nummer 056/ 62 35 16.
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Wat is een linker coloscopie?
Een linker coloscopie is een onderzoek 
van het laatste deel van de dikke darm.

Langsheen de anus wordt een soepele 
buis ingebracht met aan het uiteinde 
een camera of endoscoop. 

Op die manier kan de arts het 
slijmvlies van de darm onderzoeken. 

Er kunnen ook kleine stukjes weefsel - 
biopten - weggenomen worden voor 
microscopisch onderzoek.

Voorbereiding
Voor de linker coloscopie moet het laatste deel van de darm leeg zijn. 
Er wordt voorafgaand een klein lavement (fleet) toegediend door de 
verpleegkundige, u moet niet nuchter zijn.

Het onderzoek
De endoscoop wordt via de anus ingebracht en geleidelijk verder opgeschoven. 
Om het zicht te verbeteren wordt er lucht in de darm geblazen.
De specialist heeft tevens de mogelijkheid om weefselstaaltjes van de darm 
te nemen. Dit is niet pijnlijk en veroorzaakt hooguit wat bloedverlies.
Tijdens het onderzoek wordt u door een verpleegkundige begeleid die u de 
nodige instructies geeft om dit onderzoek zo comfortabel mogelijk te laten 
verlopen.

5



Na het onderzoek
U kan last hebben van buikkrampen die een gevolg zijn van de lucht die 
tijdens de linker coloscopie werd ingeblazen.
U ligt na afloop best op uw linkerzijde zodat de lucht makkelijk uit uw 
darmen kan ontsnappen.

Resultaten
Indien u slechts voor een dag opgenomen was, mag u het ziekenhuis verlaten 
nadat de arts bij u is langs geweest voor het bespreken van de resultaten.

Risico’s en complicaties
Elke medische handeling, elk onderzoek, elke interventie op het menselijk 
lichaam draagt een risico op complicaties met zich mee, zelfs wanneer ze is 
uitgevoerd in perfecte omstandigheden van competentie en veiligheid, 
conform aan de huidige medische kennis en de geldende regelgeving.
De complicaties van een linker colonscopie zijn zeer uitzonderlijk.

Wat brengt u mee?
• Identiteitskaart
•  Medicatielijst
•  Reservekledij en iets om u te verfrissen
• Eventueel recente bloeduitslagen en/of verwijsbrief van uw dokter

Waardevolle voorwerpen blijven best thuis!

6



Wat mag u zeker niet vergeten?
• Steeds vermelden als u zwanger bent of borstvoeding geeft
• Steeds melden als u bloedverdunnende medicatie neemt of een 
 hart- of klepoperatie hebt ondergaan
• Vraag tijdig een attest voor het werk, voor de hospitalisatieverzekering...

Wat als u verhinderd bent?
Als u uw afspraak niet kunt nakomen, verwittig het ziekenhuis dan tijdig!
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