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Sigmoïdoscopie              

Thuis laxeren 

Sigmoïdoscopie 

In overleg met uw arts heeft u besloten 

om een sigmoïdoscopie te laten 

verrichten. Bij dit onderzoek wordt de 

laatste 50 cm van de dikke darm 

bekeken met behulp van een flexibele 

bestuurbare slang (ook wel endoscoop 

genoemd). Deze slang van 1 cm dikte 

heeft aan het uiteinde een camera en 

een lampje, en wordt ingebracht via de 

anus. 

Doel van het onderzoek 

Dit onderzoek maakt het mogelijk 

darmafwijkingen op te sporen, zoals 

ontstekingen, uitstulpingen (zogeheten 

divertikels), poliepen of gezwellen. Ook 

kunnen weefselmonsters worden 

afgenomen (biopsie) voor verder 

onderzoek.  

Belangrijk bij het maken van uw 

afspraak 

Bij het maken van de afspraak graag 

vermelden of u: 

 bloedverdunners gebruikt (deze 

moeten soms onderbroken worden). 

 ijzertabletten gebruikt (deze moeten 

5 dagen voor het onderzoek gestaakt 

worden). 

 zwanger bent (u mag dan geen 

laxeermiddelen gebruiken). 

Inschrijfkaart, ID en 

verzekeringsbewijs 

Als u nog geen inschrijfkaart van 

Ziekenhuis Amstelland heeft, laat u die 

dan maken voor het onderzoek bij de 

Inschrijfbalie bij de hoofdingang. Ook als 

uw gegevens sinds de laatste keer dat u 

in Ziekenhuis Amstelland was gewijzigd 

zijn, dient u zich opnieuw te melden bij 

de Inschrijfbalie. Neem bij uw bezoek 

ook uw verzekeringsbewijs en 

identiteitsbewijs mee. 

Verhinderd 

Als u verhinderd bent, neem dan zo 

spoedig mogelijk telefonisch contact op 

met het secretariaat van de internisten, 

telefoonnummer 020 - 755 7023. 

Voorbereidingen thuis 

Het onderzoek kan alleen goed 

uitgevoerd worden als het laatste deel 

van de darm goed schoon is. Om deze 

reden heeft de huisarts u laxeermiddelen 

(bisacodyl) voorgeschreven. Deze 

laxeermiddelen kunnen darmkrampen 

veroorzaken. 

 De avond voor het onderzoek slikt u 

om ongeveer 19.00 uur twee 

tabletten bisacodyl. 

 De dag van het onderzoek brengt u 

drie uur voor uw afspraak een 

biscodyl zetpil via de anus in. Deze 

pil werkt na ongeveer één uur. 

U kunt de dag van het onderzoek 

normaal eten en drinken.  

Waar meldt u zich? 

Vanaf de hoofdingang volgt u de bordjes 

Endoscopieafdeling C 35. Wij verzoeken 

u zich daar bij de balie te melden met de 

aanvraag/verwijzing van de huisarts of 

specialist. 
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Het onderzoek 

Het onderzoek duurt 15 tot 20 minuten. 

Tijdens het onderzoek ligt u op uw 

linkerzijde met opgetrokken knieën. De 

arts brengt de endoscoop geleidelijk in 

via de anus (sluitspier). Tijdens het 

onderzoek wordt lucht ingeblazen om de 

darm te ontplooien en goed zicht te 

krijgen. Hierdoor wordt de darmwand 

uitgerekt. Dit kan krampen veroorzaken 

die u als pijnlijk kunt ervaren. Ook kan 

een gevoel van aandrang optreden. 

Geneert u zich niet om de ingeblazen 

lucht te laten ontsnappen. Dit lucht vaak 

op. Zo nodig wordt tijdens het onderzoek 

een stukje weefsel afgenomen (biopt). 

Hier voelt u niets van. U kunt tijdens het 

onderzoek meekijken op de monitor. 

De uitslag 

De arts die het onderzoek heeft verricht, 

bespreekt met u na afloop in het kort de 

bevindingen. De uitslag van eventueel 

weefselonderzoek is niet meteen 

beschikbaar. De arts spreekt met u af 

wanneer u deze uitslag krijgt.  

Na het onderzoek 

 Indien er biopten zijn genomen, kunt 

u gering bloedverlies hebben. 

 Eventuele pijn en krampen 

verdwijnen meestal binnen enkele 

uren. Wandelen of een toiletbezoek 

kan hierbij helpen. 

 U kunt gewoon weer op eigen 

gelegenheid naar huis. 

 U kunt normaal eten en drinken. 

Complicaties 

Een sigmoïdoscopie is een veilig 

onderzoek. Complicaties komen vrijwel 

nooit voor. Zeer zeldzame complicaties 

zijn een perforatie (scheurtje of gat in de 

darmwand) of een nabloeding. 

 

 

 

Vragen en/of problemen 

Wij willen u op het hart drukken in de 

volgende gevallen meteen contact op te 

nemen met het ziekenhuis: 

 veel bloedverlies; 

 heftige buikpijn; 

 andere problemen. 

U kunt ons 24 uur per dag bereiken via 

het algemene telefoonnummer van het 

ziekenhuis, 020 - 755 7000. 

Als u na het lezen van deze folder nog 

vragen heeft, kunt u terecht bij uw 

behandeld arts of de receptie van het 

Behandelcentrum, telefoonnummer    

020 - 755 7120. 

 

 

Opmerkingen over deze folder 

Ontbreekt er informatie in deze folder of is 

iets onduidelijk beschreven, dan horen wij 

dat graag. U kunt uw opmerkingen 

doorgeven via voorlichting@zha.nl 

 


