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De dag van het onderzoek

U komt nuchter (dit betekent: niets eten en niets drin-
ken) naar het ziekenhuis op het uur van uw afspraak. 

Het onderzoek zal steeds tussen 8 en 10 uur uitgevoerd 
worden. Na het onderzoek mag u weer normaal eten en 
drinken.

Zoals u ziet, vraagt deze voorbereiding een inspanning 
van u. Het is echter van het grootste belang de voorbe-
reiding nauwgelet te volgen aangezien het onderzoek 
de kleinste poliepjes kan opsporen en aldus darmkan-
ker voorkomt.

Bij vragen of problemen kunt u telefoneren naar het 
secretariaat van de dienst radiologie.

0520 1307 23/02/2016

AZ Delta vzw  Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare  t 051 23 71 11  e info@azdelta.be  w www.azdelta.be



Beste patiënt

Uw arts is van oordeel dat het nodig is dat u een onder-
zoek van de dikke darm ondergaat. 
Sinds korte tijd bestaat er een nieuwe methode die ons 
toelaat de dikke darm te onderzoeken door middel van 
de virtuele endoscopie. Dit betekent dat het onderzoek 
wordt uitgevoerd zonder het inbrengen van een
endoscoop (= buis) in de dikke darm. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft bewezen dat deze nieuwe methode 
even goed is voor het ontdekken van poliepen
(= voorstadium van darmkanker) of van darmkanker 
zelf.
Hier geven we u wat meer informatie over het onder-
zoek.

Het team radiologen

Het onderzoek

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 lucht opgeblazen zodat alle delen 
van de dikke darm goed onderzocht kunnen worden. 
Daarna wordt het eigenlijke onderzoek met de CT-
scanner uitgevoerd. Hierbij ligt u op de buik of op de 
rug en wordt het onderzoek uitgevoerd in 5 tot
maximaal 10 minuten. Onmiddellijk na het onderzoek 
kunt u terug naar huis. Alle opnames worden nadien 
door de computer uitgerekend en bekeken door de
radioloog. Dit neemt ongeveer 2 uur in beslag. Na 
afloop van deze studie wordt uw arts op de hoogte 
gebracht van de uitslag.

De voorbereiding van het onderzoek

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren (dit bete-
kent: om de kleinste afwijkingen vast te stellen) is het 
nodig dat de dikke darm proper is en zo weinig moge-
lijk stoelgangresten bevat. Het dieet dat hierna wordt 
beschreven heeft een dubbel doel:
• zo goed als mogelijk alle stoelgangresten uit de 

dikke darm verwijderen
• stoelgangresten ‘markeren’ met contrastmiddel 

(EZ CAT, Telebrix)
Het is bijgevolg zeer belangrijk voor het slagen van het 
onderzoek dat u het hierna volgende voorbereidings-
schema nauwgelet volgt. 

 

De dag VOOR het onderzoek

Koolgashoudende dranken (zoals spuitwater, bier, 
cola...) en koffie met cafeïne zijn verboden.
Cafeïnevrije koffie is toegelaten.

Ontbijt -U drinkt 1 flesje Engery drink.

Middagmaal -U drinkt 1 flesje Energy drink.
-U neemt de 2 tabletten Dulcolax met 

een glas water.

Om 15 uur -U lost 1 zakje Picoprep op in 1 glas 
water (250 ml) en drinkt het uit.

-Tussen 15 en 19 uur drinkt u om het 
uur 1 glas water.

Om 18 uur -U drinkt 1 flesje Energy drink.
-U neemt een fles EZ CAT en schudt 

deze zeer grondig. Nadien drinkt u 
deze volledig uit.

Om 19 uur -U lost 1 zakje Picoprep op in 1 glas 
water (250 ml) en drinkt het uit.

Om 21 uur -U drinkt 50 ml Telebrix Gastro (let 
op de inhoud: dit is normaal 1/2 
flesje)

-Nadien mag u niets meer drinken! 


