Doel van het onderzoek
Uw arts heeft een CT-onderzoek van de dikke darm
voorgeschreven met de bedoeling na te gaan of er
poliepen aanwezig zijn. Om die te ontdekken, is het heel
belangrijk dat de dikke darm goed gereinigd wordt. In
deze brochure leggen we u uit hoe we dit kunnen
bekomen. We vragen u dit schema aandachtig te volgen
omdat dit de betrouwbaarheid van het onderzoek in
belangrijke mate zal bepalen.

Voorbereiding van het onderzoek

Dag vóór het onderzoek

Het onderzoek



Ontbijt en middagmaal: restenarme voeding met
telkens 10ml Telebrix Gastro®.



De verpleegkundige brengt u van de wachtzaal naar
een kleedkamer.



Avondmaal: een vloeibare maaltijd (bouillon) om
18.00 uur met 25ml Telebrix Gastro®.



U ontbloot het lichaam, doe een operatiehemdje aan
en wacht tot de verpleegkundige u komt halen.



Rond 18.00 uur: de vloeibare Prepacol® 30 ml
oplossen in een glas water met citroen en uitdrinken.
Drink daarna minstens 2,5 liter water.



De verpleegkundige spuit via een ader in uw arm een
geneesmiddel (Buscopan®) in om buikkrampen te
voorkomen.



Voor het slapengaan: de 4 tabletten Prepacol®
innemen. Drink daarna 1 glas water met hierin 25 ml
Telebrix Gastro®.



Tijdens het onderzoek moet u neerliggen op de CTtafel. De verpleegkundige zal via de aars een dunne
sonde inbrengen, waarlangs lucht zal ingeblazen
worden met een toestel (dit laatste is nodig om de
darm te laten uitzetten waardoor eventuele poliepen
kunnen waargenomen worden).



Er wordt twee keer gescand, één keer op de rug en
één keer op de buik. Voor het nemen van de CT-scan
zal u gevraagd worden om uw adem gedurende een
tiental seconden in te houden.



De rectale sonde wordt verwijderd.



Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Bestellen en afhalen bij uw apotheek met het
voorschrift. Bestel op tijd!



Telebrix Gastro® 100ml: vloeistof voor het kleuren
van stoelgangsresten.
Prepacol® 1 verpakking (Guerbet/Codali): laxativum.
De verpakking bevat een flesje van 30 ml oplossing,
en 4 tabletten. Dit geneesmiddel veroorzaakt slappe
stoelgang (diarree), hetgeen de bedoeling is. Het
product begint meestal te werken binnen de 30 min,
maar soms kan het langer duren.

Twee dagen voor het onderzoek




Opschorten van uw normale voeding.
Drink ongeveer 2 liter meer dan normaal.
Eet enkel restenarme voeding: kaas, eieren, vlees en
vis, melk, pasta, wit brood (zie bijlage: restenarm

dieet).




Ander voedsel (alle soorten donker brood, alle
groenten en fruit, volkoren pasta en ongepelde rijst)
is niet toegelaten omdat die teveel resten geven.
Geen gashoudende dranken, geen fruitsap, geen
alcohol. Koffie en thee sterk beperken. Geen
groentesoep, wel bouillon.

Ochtend van het onderzoek (rond 07.00 uur)



Nuchter blijven! 1 à 2 glazen water drinken,
waarvan één glas met hierin 25 ml Telebrix Gastro®.
Inname van medicatie met een glas water is
toegestaan. (In geval van diabetes, raadpleeg uw
behandelend arts.)

Inschrijving




U moet zich eerst inschrijven aan de receptie op het
gelijkvloers van het ziekenhuis.
Vervolgens gaat u naar het secretariaat van de dienst
‘Medische beeldvorming’, tevens op het gelijkvloers.
Breng altijd de volgende documenten mee:
o Identiteitskaart
o Aanvraag (verwijsbrief dokter is verplicht)

Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u naar toilet gaan, zich aankleden
en naar huis gaan. U mag onmiddellijk na het onderzoek
gewoon eten en drinken en uw activiteiten hervatten.
Tijdens het onderzoek is Buscopan® toegediend om de
darm te ontspannen. Desondanks kunnen er nadien nog
wat darmklachten zijn. Deze zijn echter van voorbijgaande
aard.

Resultaten van het onderzoek
De verkregen CT-beelden worden doorgestuurd naar een
computer waarmee de radioloog aan de hand van
reconstructies en 3D-beelden op zoek gaat naar mogelijke
poliepen.
De radioloog maakt een verslag en bezorgt dit aan uw
behandelende arts. Uw behandelende arts informeert u
over de resultaten van het onderzoek.

Belangrijke informatie
Lees aandachtig de instructies en dit minstens 48u
voordat het onderzoek plaatsvindt.

Uw afspraak




Datum:
Uur:
Campus:

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

CT Colonoscopie
Virtueel Colon
OLV Ziekenhuis
Dienst Medische Beeldvorming

De voorbereiding heeft als doel de darmen te reinigen
zodat een zo goed mogelijk onderzoek kan worden
uitgevoerd.
Het is heel belangrijk dat u stap voor stap de instructies
volgt. Zo niet, kan het onderzoek onvoldoende
geïnterpreteerd worden en bestaat de kans dat u moet
terugkomen.

Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
Contact
T. 02 300 62 57
F. 02 300 62 59
E-mail: mbv.asse@olvz-aalst.be

