Linkercoloscopie (Sigmoïdoscopie)

Binnenkort moet u een sigmoïdoscopie, ook wel een linkercoloscopie
genaamd, ondergaan. Deze folder vertelt u meer over de voorbereiding en
het verloop van het onderzoek.
Dienst IBD/maag-darm-leverziekten
Wat is een sigmoïdoscopie?
Een sigmoïdoscopie is een onderzoek waarbij de maag-darm-leverarts
de binnenzijde van de endeldarm en het laatste stukje van de dikke darm
bekijkt. Hiervoor wordt een endoscoop gebruikt, een flexibele buis met
glasvezels en een camera die licht en beeld kan doorgeven.
Voor dit onderzoek wordt er geen verdoving gebruikt. Als u dit toch
wenst, vraag dit best vooraf aan uw arts.
Waarvoor wordt dit onderzoek gebruikt?
Dit onderzoek wordt voornamelijk gebruikt voor patiënten met colitis
ulcerosa. Met dit onderzoek kunnen afwijkingen van de endeldarm en het
laatste stuk van de dikke darm worden opgespoord. Dit onderzoek wordt
gebruikt om de slijmvlieslaag van de dikke darm te beoordelen.
Voorbereiding
Er moeten thuis geen voorbereidingen getroffen worden.
Umoet niet nuchter zijn voor dit onderzoek.
Net voor het onderzoek wordt een lavement toegediend door de
verpleegkundige. Hierdoor wordt de stoelgang die aanwezig is in het
laatste stukje van de dikke darm verwijderd.
Zo kan de maag-darm-lever arts de darmwand goed bekijken.
Dit is belangrijk om de ernst van de ontsteking te kunnen
inschatten.
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Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij. De arts brengt de endoscoop
via de anus in de endeldarm en schuift die geleidelijk aan op tot in de
dikke darm. U kunt samen met de arts meekijken naar de beelden van de
darm. Het doorschuiven van de endoscoop in de darm kan soms pijnlijk
ervaren worden. In het algemeen wordt dit onderzoek goed verdragen.
U kunt een drang voelen om naar het toilet te gaan maar dit is valse
aandrang omdat er koolzuurgas(CO2) in de darm wordt geblazen .
Dit wordt gedaan om de darm beter te ontplooien met het doel de
binnenwand van de darm te kunnen visualiseren.
Na het onderzoek is nog tijd om uw vragen te stellen aan de arts.
Nazorg
Welke klachten kunt u ervaren na sigmoidoscopie?
Indien u hevige buikpijn of bloedverlies ervaart na het onderzoek kunt u
best de arts en/of IBD-verpleegkundige contacteren.
Na het onderzoek mag u meteen weer autorijden.
Kostprijs
• Voor dit onderzoek wordt er geen opname aangerekend.
• De artsen zijn geconventioneerd en gebruiken bijgevolg de tarieven die
erkend zijn door het RIZIV. Een prijsindicatie kan worden opgevraagd
via de dienst facturatie (051 23 70 54).
• De factuur wordt opgemaakt via het ziekenhuis, in samenspraak met
uw verzekeraar (derdebetalersregeling). Pas enkele weken na dit
onderzoek zal u gevraagd worden om de factuur te betalen.
Contact
Bij meer vragen contacteer gerust uw behandelende arts voor meer
informatie.

