
Info  
Virtuele coloscopie 

19.00 uur  1 glas water 

20.00 uur  1 glas water met 4 tabletjes 

Bisacodyl® 5 mg (= Dulcolax®, 

oranje pilletjes). 

21.00 uur  1 glas water 

Na 21.00 uur niet meer eten !! 

 

N.B. Het is belangrijk de Bisacodyl® 

tabletten NIET te kauwen.  

 

Het onderzoek 
 

U dient zich nuchter (niets meer eten of 

drinken) aan te melden op de afdeling 

radiologie, op het afgesproken tijdstip. 

Het onderzoek gebeurt met de CT-scanner. 

Tijdens het onderzoek mag U een T-shirt of 

onderhemd dragen. Terwijl U op de 

onderzoekstafel ligt, wordt de dikke darm 

geleidelijk met CO2-gas gevuld, zodat alle 

delen van de dikke darm goed kunnen 

onderzocht worden. Tijdens het onderzoek 

wordt een darmontspannend middel 

(Buscopan®) ingespoten in een ader in de 

elleboog, om krampen van de dikke darm 

tegen te gaan. U krijgt geen inspuiting van dit 

middel als u last heeft van glaucoom 

(verhoogde druk in de oogbol). Gelieve dit 

voor het onderzoek te melden aan de 

aanwezige CT laborant. Daarna wordt het 

eigenlijke onderzoek met de CT-scanner 

uitgevoerd. Hierbij ligt U eerst op de rug en 

dan op de buik. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in maximaal 

10 minuten.  

Nadien  
 

Onmiddellijk na het onderzoek kunt U terug naar 

huis en mag u weer normaal eten en drinken. 

Het is raadzaam dat u iemand inschakelt die u naar 

huis brengt. Tijdens het onderzoek kunt u last 

hebben van darmkrampen. Nadien kunt u enige tijd 

wat last hebben van winderigheid en zal de 

stoelgang wellicht enige dagen wit zijn, dit als 

gevolg van de bariumpap (EZ-CAT®) die u heeft 

gedronken. 

Alle opnames worden nadien door de computer 

uitgerekend en door de arts-radioloog bekeken. Dit 

neemt enige tijd in beslag. Uw arts krijgt het verslag 

van de radioloog toegestuurd: dit kan maximaal een 

vijftal werkdagen duren. U wordt verzocht met uw 

arts contact op te nemen voor de verdere 

bespreking van het onderzoeksresultaat. 

 

Zoals U ziet vraagt deze voorbereiding een 

inspanning van U. Het is echter van het grootste 

belang de voorbereiding nauwgezet te volgen, 

opdat dit onderzoek kleine letsels kan opsporen en 

aldus darmkanker kan voorkomen.  
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Virtuele Coloscopie: 

Onderzoek van de dikke 

darm 
 

Geachte patiënt(e), 

 

Uw arts vindt het nodig dat U een onderzoek van de 

dikke darm ( het colon ) ondergaat.  

Sinds korte tijd bestaat er een nieuwe methode, die 

toelaat de dikke darm te onderzoeken : de virtuele 

coloscopie.  

Dit betekent dat het onderzoek wordt uitgevoerd 

zonder het inbrengen van een endoscoop (kijkbuis) 

in de dikke darm. Er wordt tijdens het onderzoek 

enkel een fijn buisje in de anus aangebracht om de 

dikke darm met gas te kunnen vullen. Wetenschap-

pelijk onderzoek heeft bewezen dat deze nieuwe 

methode even goed is als de “klassieke” coloscopie, 

voor het ontdekken van significante poliepen of van 

darmkanker zelf. 

 

Voorbereiding onderzoek  
 

Bij de receptie van de afdeling Radiologie krijgt u een 

voorschrift voor een pakket waarin alle producten, 

noodzakelijk voor een goede darmvoorbereiding 

zitten. Dit pakket dient afgehaald te worden in de 

ziekenhuisapotheek. Twee dagen voor het onderzoek 

moet u beginnen met een dieet. 

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren     (dit 

betekent : om de kleinste afwijkingen vast te stellen) 

is het nodig dat de dikke darm leeg is en zo weinig 

mogelijk stoelgangsresten meer bevat.  

Het dieet dat hierna wordt beschreven heeft een 

dubbel doel:  

a) Zo goed mogelijk alle stoelgangsresten uit 

de dikke darm verwijderen  

b) De stoelgangsresten “aanduiden” met 

contrastmiddel (EZ-CAT®)  

 

Het is bijgevolg zeer belangrijk voor U en voor 

het slagen van het onderzoek dat U het hierna 

volgende voorbereidingsschema nauwgezet 

volgt. 

 

 2 dagen voor het onderzoek 

 

Volgende voedingsmiddelen zijn VERBODEN 

twee dagen voor het onderzoek : 

 

 Volle boter, melk 

 Vet vlees (rundsvlees, varkensvlees, 

lamsvlees), vette vissoorten 

 Beschuit, Volkoren brood of bruin brood  

(wit brood is dus toegestaan) 

 Jam (confituur, marmelade) 

 Kaas 

 Corn flakes, granen/graanvlokken 

 Ongepeld fruit (o.a. ongepelde appel, 

druiven, pruimen) 

 Rauwe groenten, ozijnen 

 Ongepelde aardappelen 

 Mosterd, look, mayonaise 

 Volle rijst/deegwaren,  

 Peperkoek, gebak, … 

 

Voor het slapen gaan: half flesje EZ-CAT® (is 

ca. 110 ml) verdunnen met 110 ml water, geeft 

ca. 220ml vloeistof en opdrinken. 

De dag voor het onderzoek 

 

ONTBIJT  

Vruchtensap zonder pulp, zwarte koffie of thee 

drinken. 

de rest van het halve flesje EZ-CAT® (is ca. 110 

ml) weer te verdunnen met ca. 110 ml water, 

geeft ca. 220ml vloeistof en drinken. 

 

MIDDAGMAAL  

Naar believen Nutridrink of heldere soep, 

vruchtensap zonder pulp, zwarte koffie of thee 

drinken. 

half flesje EZ-CAT® (is ca. 110 ml) verdunnen 

met 110 ml water, geeft ca. 220ml vloeistof en 

opdrinken.  

13.00 uur: 1 glas water (formaat bierglas ca. 

200ml)  

14.00 uur: 1 glas water (idem) 

15.00 uur: 1 glas water (idem) 

16.00 uur: 1 glas water (idem) 

 

AVONDMAAL  

17.00 uur 

Naar believen Nutridrink® of heldere soep, 

vruchtensap zonder pulp, zwarte koffie of thee, 

Nutridrink® drinken. 

De rest van het (tweede) halve flesje EZ-CAT® 

(is ca. 110 ml) weer te verdunnen met ca. 110 

ml water, geeft ca. 220ml vloeistof  en 

opdrinken. 

18.00 uur 

Los het potje magnesiumsulfaat op in een glas 

water (200 ml), roer zachtjes, en drink het glas 

helemaal leeg. Na een half uur zult U merken 

dat de darmbeweging goed op gang komt. 


