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Darmvoorbereiding voor 
endoscopie of X-colon-
inloop 
bij kinderen van 9 jaar en ouder met chronische 

obstipatie/faecale impactie 
 

De scopie vindt plaats op ……………………. 

 
Dag -3: (vrijdag) 

Ouder moet tussen 14.00 uur en 15.00 uur bellen naar de afdeling Kind & Jeugd 

(055-5811575) voor: 

  - scopietijd / aanwezigheid afdeling 

  - nuchter beleid (helder vloeibaar tot 2 uur voor OK) 

Huidige medicatie macrogol 1 x per dag 20 gram (= 2 zakjes Forlax®) ophogen naar 

2 x per dag 20 gram 

 

Dag -2: (zaterdag) 

Voeding: Normaal ontbijt, lichte lunch, vervolgens alleen dik en 

dun vloeibaar 

Medicatie 2 x per dag 20 gram macrogol (bijv. Forlax®) 

22.00 uur bisacodyl 2 tablet van 5 mg. 

 

Dag -1: (zondag) 

Voeding: Bakje yoghurt (zonder stukjes) of vla als ontbijt, erna 

alleen helder vloeibaar (geen maaltijden!) 

Medicatie Vandaag geen macrogol (Forlax® /Movicolon) 

9.00 uur 1 zakje natriumpicosulfaat/magnesiumcitraat poeder 

voor drank 16,1 g (Picoprep®) oplossen in 150 ml 

water en dit laten opdrinken 

Hierna elk uur 200 tot 250 ml helder vloeibaar (bijv. water, thee, appelsap,  ijsthee, 

aangelengd limonadesiroop (geen rode), heldere bouillon), tot volgende gift 

Picoprep®  

15.00 uur 1 zakje natriumpicosulfaat/magnesiumcitraat poeder 

voor drank 16,1 g (Picoprep®) oplossen in 150 ml 

water en dit laten opdrinken 

Vervolgens elk uur 200 ml helder vloeibaar tot circa 22:00 uur 
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Dag 0: (maandag/ dag van de scopie) 

Voeding: Helder vloeibaar tot nuchtertijd 

Medicatie Vandaag geen macrogol (Forlax® /Movicolon) 

 

Na binnenkomst op DVP 

Kind & Jeugd 

Rectaal spoelen via een slangetje met lauw warm water 

(25 ml/kg, max. 1000ml) 

’s Middags Coloscopie (duur ca. 1 uur) +/- duodenoscopie 

(afhankelijk van indicatie) 

 

Heeft u na het lezen van deze brochure vragen? Neem dan contact op met uw 

behandelend arts. 

 


