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Linker coloscopie 
 

voorbereiding thuis 
 
 
 
Afspraak op 
 

(datum) .............................. 
 

(uur)  .............................. 
 

 

 
 

 



 

Wat is een linker coloscopie? 
 

Een linker coloscopie is een endoscopisch 
onderzoek van het colon (de dikke darm) waarbij 
de arts met een endoscoop (een lange buigzame 
slang waarop een cameraatje bevestigd is) in het 
dalende gedeelte van de dikke darm gaat. Zo kan 
hij/zij het slijmvlies van de darm in detail 
onderzoeken.  
Tijdens het onderzoek worden biopten (stukjes 
weefsel) genomen. Deze worden in het 
laboratorium onder de microscoop onderzocht.   
 

 
 

Bij een biopsie (het wegnemen van stukjes 
weefsel) wordt het slijmvlies beschadigd, 
waardoor er een kleine kans op een bloeding na 
het onderzoek bestaat.  
Neemt u bloed-verdunnende medicatie?  
Bespreek vooraf met uw arts of en hoe lang deze 
medicatie moet onderbroken worden. 

 
 
 
 

V Voorbereiding thuis 
 

Om het onderzoek vlot te laten verlopen, moet het 
dalende gedeelte van de dikke darm volledig leeg 
zijn. Hiervoor moet u 2 kleine lavementen via de aars 
opspuiten.   
U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. 
 

Hoe doet u dit? 
Minstens 2 uur vóórdat u in het ziekenhuis moet zijn 
voor uw onderzoek, spuit u via de aars het eerste 
lavement (Cleen enema) op/in. Dit gebeurt het best 
wanneer u op uw zij ligt.  
U brengt de tip van de flacon in de aars in en duwt 
hem volledig leeg.  
Probeer daarna de vloeistof 10 minuten op te 
houden vooraleer u naar het toilet gaat.   
Het lavement zorgt er voor dat u stoelgang maakt, 
zodat het laatste stuk van de darm leeg komt.  
 

Na een 30-tal minuten mag u op dezelfde manier het 
tweede lavement (cleen enema) inbrengen. 
Voor deze voorbereiding neem u best 1 uur de tijd. 
 

Daarna vertrek u naar het ziekenhuis, waar de linker 
coloscopie plaatsvindt. 
 

 
In het ziekenhuis 
 

Het onderzoek vindt plaats dienst gastro-enterologie 
(maag-darm-en leverziekten), route 87,  
2de verdieping.   
Het duurt meestal een 15-tal minuten. 
Om de darm goed in beeld te kunnen brengen, moet 
er lucht in de darm geblazen worden. Dit kan enig 
ongemak veroorzaken, maar het onderzoek kan 
zonder verdoving uitgevoerd worden.   
 
 
 

Na het onderzoek 
 

Door de lucht die in de darm geblazen werd, kan u 
tot 30 minuten na het onderzoek een gevoelige 
onderbuik hebben.  
Dit gaat meestal over als u wat wind hebt kunnen 
maken. 
 

Na het onderzoek mag u het ziekenhuis meteen 
verlaten. 

 

 

Resultaat 
 

Het resultaat van het onderzoek krijgt u van de arts 
die de test heeft uitgevoerd.  

 
 
Tot slot 
 

Heeft u nog vragen? Aarzel niet ons te bellen. 
 

dienst gastro-enterologie 
 

052 25 26 83   of    052 25 26 82 
 

maandag tot en met vrijdag  
tussen 8.00 en 17.00 uur. 
 
Ook wanneer u verhinderd bent op de dag van uw 
afspraak, vragen we om ons zo snel mogelijk 
telefonisch te verwittigen.  
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