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Onderzoek van de 
endeldarm 
(sigmoidoscopie)
Bij jou of bij uw zoon/dochter wordt binnenkort een scopie-onderzoek gedaan. In deze 
folder lees(t) je/u wat dit onderzoek inhoudt en hoe het verloopt.

Waarom dit onderzoek? 
We doen dit onderzoek om de binnenkant van de endeldarm (rectum en sigmoid) te 
bekijken. Dit gebeurt met behulp van een kleine camera in de vorm van een kleine slang.

Bekijk hierover een filmpje op: www.gelreziekenhuizen.nl/Darmonderzoek-bij-kinderen

Waar is dit onderzoek? 
Het onderzoek vindt plaats op de poliklinische operatiekamer op de afdeling Kind & 
Jeugd en wordt onder diepe sedatie/narcose uitgevoerd. Dit onderzoek doet dus geen 
pijn!

Uw afspraak

De afspraak voor dit onderzoek is op ……………………………………………  (datum).

U moet de vrijdag ……………………………… (datum) tussen 14.00 -15.00 uur bellen 
met de secretaresse van de afdeling Kind & Jeugd op telefoonnummer 
055 -581 1575.

U hoort dan:
-Wanneer uw kind nuchter moet zijn
-Hoe laat u zich moet melden op de afdeling Kind & Jeugd (route 40)

Notitieruimte

Schrijf hieronder de informatie die de secretaresse u geeft.

Wel of geen licht ontbijt om …………………………….  uur
Om ……………………..  uur ranja/thee met suiker/appelsap.
Om  ……………………… uur  ranja/thee met suiker/appelsap.
Melden op de afdeling om ……………………..  uur.

http://www.gelreziekenhuizen.nl/Darmonderzoek-bij-kinderen
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Hoe bereidt u/je dit dit onderzoek voor?

Voorbereiding thuis
Heb je er voor gekozen voor het onderzoek geen clysma (water via een slangetje in de 
anus) te krijgen?

Dan moet je de dag vóór het onderzoek goed drinken en laxeermiddel innemen: 
 Laxeermiddel: macrogol 4 dd ………………… gram
 Hoeveelheid drinken (helder vloeibaar): ……………….. liter per dag

Voorbereiding op de Kinderafdeling
Als je/uw zoon of dochter op de afdeling komt, noteren we eerste de gegevens.
 
Heb je gekozen voor een clysma? Dan brengen we warm water via een slangetje in de 
anus, waarna je weer kunt poepen. 

Kinderen die met een infuus onder narcose gaan, krijgen op beide handruggen een 
verdovende zalf (als je dit wilt). Kleine kinderen krijgen pas een infuus nadat ze met een 
kapje onder narcose zijn gebracht. 

Jij/uw kind krijgt een OK-jasje aan en gaat met het bed naar de poliklinische 
operatiekamer. Tot jij / uw kind onder narcose (bent) is mag één ouder erbij blijven. 
Daarna wacht u in de dagverplegingskamer totdat het onderzoek klaar is. 

Hoe ondersteunt u uw kind?
Zo kunt u uw zoon/dochter tijdens het onderzoek helpen:
 Probeer zelf zo rustig mogelijk te zijn, dit maakt uw kind rustig.
 Richt uw aandacht op uw kind; uw kind heeft uw aandacht nodig.
 Stel gerust vragen wanneer u of uw kind iets niet begrijpt.

Na het onderzoek
Als het onderzoek op de operatiekamer plaatsvindt, dan ga je / gaat uw kind eerst naar 
de uitslaapkamer en daarna naar de afdeling. 
Indien het onderzoek op de poliklinische operatiekamer plaatsvindt, dan ga je / gaat uw 
kind direct naar de afdeling 

Als uw kind goed wakker is en wat heeft gedronken en gegeten, mag hij/zij weer naar 
huis. Dit is minimaal 2 uur na terugkomst op de afdeling, soms duurt het iets langer.

Uitslag van het onderzoek
De kinderarts MDL, dr. Oudshoorn, bezoekt u en uw kind op de afdeling na afloop van 
het onderzoek. Zij vertelt dan wat ze gezien heeft, laat u de gemaakte foto’s zien en kan 
soms al vertellen welke behandeling nodig is. 
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De uitslag van de genomen biopten (stukjes weefsel) is ongeveer 1 week na het 
onderzoek bekend. U wordt hierover tijdens een telefonische afspraak geinformeerd.

Soms zal deze uitslag inclusief een diagnosegesprek op het spreekuur met jou / u en uw 
zoon/dochter worden besproken.  

Filmpje
Tijdens het bezoek aan de polikliniek hebben jullie een voorlichtingsfilmpje gezien over 
het onderzoek. U kunt dit nogmaals bekijken op 
www.gelreziekenhuizen.nl/Darmonderzoek-bij-kinderen

Let op!
Is uw kind:
 nog herstellende is van een (kinder)ziekte?
 in contact is geweest met een kinderziekte?
 de ochtend van het onderzoek ziek is of koorts heeft?

Bel ons dan. We kunnen overleggen of het onderzoek doorgaat
U kunt bellen met telefoonnummer 055 – 581 1575 of 055 – 581 1585.

http://www.gelreziekenhuizen.nl/Darmonderzoek-bij-kinderen

