
   
Patiënteninformatie

Sigmoïdoscopie met een klysma

Inleiding
Uw huisarts heeft u doorverwezen voor een sigmoïdoscopie op het endoscopiecentrum van 
het LangeLand Ziekenhuis. Bij dit onderzoek wordt de binnenzijde van de endeldarm bekeken. 
Hiervoor gebruiken we een dunne buigzame slang met een doorsnede van ± 1 cm, waarmee we 
met behulp van licht de darmwand kunnen inspecteren. De sigmoidoscoop wordt gebruikt om 
het laatste gedeelte van de dikke darm te bekijken.  

Voorbereiding voor het onderzoek
Om het darmslijmvlies goed te beoordelen moet de darm schoon zijn. Voorafgaand aan het 
onderzoek krijgt u daarvoor een klysma. Dit klysma krijgt u een half uur van de tevoren op de 
afdeling. 

Belangrijk!
Als u antistolling gebruikt (bloedverdunners) is het belangrijk dit te melden bij de huisarts én bij 
het maken van de afspraak: U krijgt dan aanvullende adviezen mee.

Medicijngebruik
 Door u gebruikte medicijnen kunt u ook op de ochtend van het onderzoek gewoon met water 

innemen. 
 Het gebruik van ijzer (staalpillen) moet drie dagen vóór het onderzoek gestopt worden 

Het onderzoek
Op de dag van de afspraak meldt u zich bij assistente van het endoscopiecentrum op de vierde 
etage, route 71. Het is prettig wanneer u zich bij dit onderzoek zo mogelijk door iemand laat 
begeleiden. 
Het onderzoek gebeurt in rugligging, soms in linkerzijligging. In de linkerzijligging is het 
belangrijk zo goed mogelijk met opgetrokken knieën en met de neus naar de knieën te gaan 
liggen. De scoop wordt rectaal (via de anus) ingebracht. Dit kan even pijnlijk zijn. De dokter zal u 
precies vertellen wat er gebeurt. De scoop wordt langzaam in de darm opgeschoven. Om de 
darm goed te ontplooien wordt er af en toe via de scoop wat lucht ingeblazen. Dit kunt u voelen. 
De lucht veroorzaakt soms krampen. Het is belangrijk dat u de lucht gewoon weer langs de 
normale weg laat ontsnappen. Wanneer de darmkrampen zeer hevig en pijnlijk zijn kan de 
dokter u een injectie geven tegen deze krampen. Soms worden er stukjes weefsel uit de 
darmwand weggenomen voor verder onderzoek. Hier voelt u niets van. Wel bestaat daardoor de 
kans dat er bij de eerste ontlasting na het onderzoek iets bloed zit.

Het onderzoek duurt gemiddeld 15 minuten. Direct na het onderzoek hoort u de voorlopige 
uitslag. 



Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het 
Endoscopiecentrum. Het Endoscopiecentrum is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 
tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 09.
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl.


