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Sigmoidoscopie-Coloscopie met Picoprep

De voorbereiding met  Picoprep®  en Bisacodyl®

Contact informatie 
Endoscopiecentrum (079) 346 25 09 08:30 – 16:30 uur ma t/m vr. Routenummer 71, 4e etage
Spoedeisende Hulp: (079) 346 25 39 Buiten kantooruren 
Uitslaapkamer endoscopie (079) 346 23 88

Inleiding
U krijgt binnenkort een coloscopie of een sigmoïdoscopie. Voor dit onderzoek is het belangrijk dat de 
darm goed schoon is. U krijgt een recept voor de laxeermiddelen Picoprep® en Bisacodyl®. Voor het 
innemen van deze medicijnen volgt u onderstaand voorbereidingsschema.

Bisacodyl®
Dit zijn tabletjes die de stoelgang bevorderen. Als bijwerking kunnen darmkrampen ontstaan. 

Picoprep®
Dit is een laxeermiddel (2 zakjes) wat ervoor zorgt dat de darm goed gereinigd wordt en heeft een 
sinaasappelsmaak.

Het onderzoek
Tijdens het darmonderzoek ligt u op uw linkerzijde met de knieën iets opgetrokken. Via de anus wordt een 
flexibele slang met een camera en lampje (de colonoscoop) in de endeldarm gebracht en geleidelijk in de 
darm opgevoerd. Om de darm te ontplooien en een goed zicht te krijgen wordt via de colonoscoop wat 
lucht (CO2-gas) ingeblazen. Door het doorvoeren van de colonoscoop en het inblazen van lucht zet de 
darmwand uit waardoor krampen kunnen optreden die vervelend kunnen zijn. Geneert u niet om de 
ingeblazen lucht te laten ontsnappen. Het ophouden van het lucht doet de krampen toenemen. Ook kan 
een gevoel van aandrang optreden. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden om op uw andere zij of 
op uw rug te gaan liggen. Nadat de colonoscoop is opgevoerd, wordt het slijmvlies tijdens het 
terugtrekken nauwkeurig geïnspecteerd. Zo nodig worden stukjes weefsel (biopten) weggenomen. Hier 
merkt u weinig van. Poliepen kunnen eveneens tijdens het onderzoek worden verwijderd. De arts kan ze 
wegsnijden of wegbranden met behulp van een elektrisch stroompje. Ook hier merkt u weinig van. U krijgt 
dan een pleister op uw been geplakt die de stroom geleidt. De verwijderde poliep(en) en biopten worden 
onder de microscoop beoordeeld. Het onderzoek duurt ± 30 minuten.

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat de darm goed schoon is. Het is 
belangrijk dat u de aanwijzingen voor deze voorbereiding goed opvolgt. Wanneer uw dikke darm niet goed 
schoon is, kan de coloscopie niet plaatsvinden of zal, als dit blijkt tijdens het onderzoek, het onderzoek 
stopgezet worden.

Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt u in bed naar de uitslaapkamer gebracht. Daar kunt u uitslapen en krijgt u iets te 
eten (boterham) en te drinken. Circa 1 uur na de laatste gift van het roesje mag u naar huis. U krijgt een 
brief met de voorlopige uitslag mee. 
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De voorbereiding

Belangrijk!
 Vanaf een week voor het onderzoek beginnen met minimaal 2 liter vocht per dag te drinken.

 Gebruikt u antistolling (“bloedverdunners”), meldt u dat nadrukkelijk bij het maken van de 
afspraak.

 Het gebruik van ijzer (staalpillen) moet 7 dagen voor het onderzoek gestopt worden.

 Bent u diabetespatiënt dan krijgt u de folder ‘endoscopie en diabetes’ en neem bij vragen contact 
op met uw diabetes verpleegkundige.

 Gebruikt u een anticonceptiepil? Door de voorbereiding op het darmonderzoek is er een 
verminderde werking van de anticonceptiepil (zie bijsluiter).

 Picoprep en biscodyl bevatten ook lactose. Als u verteld is door uw arts dat u lijdt aan een 
intolerantie voor bepaalde suikers moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit 
geneesmiddel gebruikt.

Vanaf een week voor het onderzoek
Eet één week voor het onderzoek géén zaden en pitten (zoals druiven, tomaten, kiwi`s en bijvoorbeeld 
broodsoorten met grove graankorrels). Deze blijven vaak nog lang in de darm aanwezig en kunnen de 
scoop verstoppen .

Vanaf één dag voor het onderzoek
 Tijdens het laxeren mag u alleen heldere, suikervrije dranken drinken. Probeer zoveel mogelijk te 

variëren tussen thee, water en suikervrije limonade u mag daar echter géén melk of suiker aan 
toevoegen. Donker gekleurde dranken zoals koffie zijn niet toegestaan.
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Voorbereidingsschema 

Twee dagen vóór het onderzoek

08:00 uur Neem 2 tabletjes Bisacodyl®

Dag vóór het onderzoek
 Normaal ontbijt
 Lichte lunch (één boterham of beschuit met beleg) Na 15.00 uur niets meer eten tot na het 

onderzoek. 

19:00 uur Los 1 zakje Picoprep® op in 150cc koud water en blijf gedurende 2-3 minuten 
roeren. Als de oplossing warm wordt, wacht dan totdat het voldoende is afgekoeld. 
Drink het glas Picoprep® leeg en drink daarna nog minstens 2 liter heldere, 
suikervrije dranken in 2 uur tijd.

Dag van het onderzoek, 4 uur voor de afspraaktijd van de coloscopie
Los 1 zakje Picoprep® op in 150cc koud water en blijf gedurende 2-3 minuten 
roeren. Als de oplossing warm wordt, wacht dan totdat het voldoende is afgekoeld. 
Drink het glas Picoprep® leeg en drink daarna nog minstens 2 liter heldere, 
suikervrije dranken in 2 uur tijd.

Let op! U moet voor het onderzoek nuchter te zijn. U mag 2 uur voor uw afspraak niets meer drinken.

Tips voor het drinken van de Picoprep®
 Blijf goed drinken naast de opgeloste zakjes Picoprep®, des te schoner worden uw darmen.
 De vloeistof koud drinken
 De vloeistof met een rietje drinken.

Wordt u tijdens het drinken misselijk dan moet u even stoppen met drinken en doorgaan als de 
misselijkheid wat is afgenomen. Denkt u er tijdens het vervoer naar het ziekenhuis aan om eventueel 
maandverband/ incontinentiemateriaal te gebruiken.

Overige informatie
Wij adviseren u om uw kostbaarheden thuis te laten.
Als u onverhoopt verhinderd bent of als het innemen van de ‘PICOPREP’ problemen oplevert, of uw 
darmen zijn niet goed schoon (de ontlasting moet waterig geel zijn), neemt u dan zo snel mogelijk contact 
op met het Endoscopiecentrum.

Belangrijk!
Bij een sigmoïdoscopie wordt er, gezien het feit dat het een zeer kort en in principe weinig belastend 
onderzoek is, niet standaard een roesje gegeven.
Het coloscopie onderzoek vindt praktisch altijd plaats onder een roesje.
Voordat dit onderzoek plaats vindt krijgt u een afspraak voor het verpleegkundig spreekuur. 

Leefregels
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 Indien u een roesje heeft gekregen dient u met de volgende zaken rekening te houden:
 U krijgt een infuusnaaldje waardoor het slaapmiddel wordt toegediend. 
 Dat u op de dag van het onderzoek 2 uur in het ziekenhuis dient te blijven. 
 U MOET onder begeleiding naar huis tot 12 uur na het onderzoek mag u niet werken en niet 

zelfstandig deelnemen aan het verkeer.
 Tot 12 uur na het onderzoek mag u geen alcohol drinken en niet sporten.
 Tot 12 uur na het onderzoek kunt u beter geen belangrijke beslissingen nemen i.v.m. mogelijke 

vergeetachtigheid veroorzaakt door de toegediende medicatie.

Als er een roesje voor u is afgesproken moet u zich 30 minuten voor de afspraak melden i.v.m. het 
prikken van een infuusnaaldje.

Mogelijke bijwerkingen en complicaties
Na het onderzoek kunt u pijnklachten hebben. Dit is meestal het gevolg van krampen door de ingeblazen 
lucht. Deze klachten nemen meestal snel af, wanneer u de lucht laat ontsnappen. Een colonscopie is over 
het algemeen een veilig onderzoek. Complicaties komen zelden voor. Complicaties kunnen vooral 
optreden wanneer de darm niet goed schoon is en wanneer poliepen worden verwijderd. Als poliepen 
worden verwijderd, neemt de kans op complicaties toe en kan soms een bloeding optreden vanuit het 
wondgebied. Een dergelijke bloeding kan tijdens de behandeling optreden, maar ook tot 14 dagen daarna. 
Als dit gebeurt, neemt u contact op met het ziekenhuis. Zie hiervoor onder ‘contact informatie’. Zelden 
treedt tijdens het onderzoek een scheurtje in de darmwand (perforatie) op. De kans hierop is groter 
wanneer de darm ernstig ontstoken is, als er veel uitstulpingen(divertikels) zijn. Ook wanneer er sprake is 
van een vernauwing of als een poliep is verwijderd kan een scheurtje optreden. De belangrijkste klacht die 
hierbij optreedt, is buikpijn en (later) koorts. Als dit gebeurt, neemt u contact op het ziekenhuis. Zie 
hiervoor onder ‘contact informatie’. In een enkel geval vereist een complicatie een opname.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen vragen wij u een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee 
te nemen naar uw afspraak. U kunt dit aanvragen bij uw huisarts of apotheek.
Geef uw behandelaar toestemming om uw medicatie online op te vragen.
Uw behandelaar kan via het landelijk schakelpunt de gegevens over uw actuele medicatie opvragen, 
indien u hiervoor toestemming geeft. Dit kunt u doen bij uw apotheek of online met uw DigiD.
Online toestemming geven regelt u via:
https://www.ikgeeftoestemming.nl/

Overige informatie 
Wij adviseren u om uw kostbaarheden thuis te laten. Als u onverhoopt verhinderd bent of als het innemen 
van de picoprep problemen oplevert, of uw darmen zijn niet goed schoon, neemt u dan zo snel mogelijk 
contact op met het Endoscopiecentrum. 

https://www.ikgeeftoestemming.nl/
https://www.ikgeeftoestemming.nl/
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Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw behandeling, laat dit ons dan weten.


