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Betreft: Voorlopige uitslag brief na endoscopie 
  
Apeldoorn/Zutphen, …………………………….. 
  
Geachte mevrouw / heer,  
 
Zojuist werd bij u een onderzoek verricht op de endoscopie afdeling. Wij vinden het 
belangrijk u middels deze brief te informeren over het verloop van het onderzoek. 
 
Het betrof een: 
 
� gastroscopie � sigmoscopie   � coloscopie   � endo-echo    � ERCP

De bevindingen waren als volgt: 
�  Geen afwijkingen 
�  Poliep(en), aantal……… verwijderd:    � ja / �  nee 
�  Er zijn biopten (hapjes) genomen voor verder onderzoek 
�  Overige bevindingen………………………………………………………………………… 
 
U bespreekt de uitslag van de endoscopie:  
� Dit is niet noodzakelijk. 
� Met uw huisarts; hiervoor maakt u zelf een afspraak na ongeveer 10 dagen. 
� Telefonische afspraak bij verpleegkundige ………………….Datum…………..Tijd………… 
� Telefonische afspraak bij dr. ………………………………….Datum…………..Tijd…………. 
� Polikliniek afspraak bij dr. …………………………… …….. .Datum: ………….Tijd………… 
� Er is eerst nog aanvullend onderzoek nodig.  
� Het kan zijn dat de verpleegkundige deze afspraak nog voor u maakt. U krijgt dan de    
afspraak thuisgestuurd. 
 
Medicijngebruik 
� U kunt uw diabetes medicijnen weer gebruiken volgens schema als u weer gaat eten. 
� Gebruikt u bloedverdunners? 
    � Dan kunt u vanaf ……………………………… uw bloedverdunners weer gebruiken 
    � U neemt de dag na het onderzoek zelf contact op met de trombosedienst als u daar 
onder behandeling bent. 
� Niet van toepassing

Dieetvoorschrift:……………………………………………………………………………….



 
Zoals u tevoren al werd verteld, kunnen er bij elke medische ingreep problemen ontstaan. 
Hoewel dit bij de endoscopie vrij zeldzaam is, vinden wij het toch verstandig u te wijzen op 
de klachten die u zou kunnen krijgen na de ingreep en wat u dan moet doen.
 
Heeft u een roesje gekregen? Dan mag u de eerste 24 uur zeker niet: 
• Actief deelnemen aan het verkeer 
• Alcohol drinken 
• Belangrijke beslissingen nemen 
• Gevaarlijke machines bedienen 
 
Vaker voorkomende klachten thuis, u hoeft geen contact op te nemen: 
• Na een onderzoek van de maag kan uw keel wat geïrriteerd aanvoelen; gorgel dan met 

wat lauw/warm zout water of gebruik keelpastilles. 
• Buikkrampen die afnemen 
• Een opgeblazen gevoel 
• Na een onderzoek van de darmen een klein beetje bloedverlies uit de anus zonder 

stolsels, waarbij een  vol kopje het maximum is. 
 
Klachten in de thuissituatie waarbij u direct contact moet opnemen:  
 
Colo- of sigmoïdoscopie

• Bij heftige, in ernst toenemende pijn
• Koorts >38,5º C
• Bloedverlies uit de anus met stolsels
• Bloedverlies met (neiging tot ) 

flauwvallen

Gastroscopie of Endo-echo  

• Bij heftige, in ernst toenemende pijn
• Koorts >38,5º C
• Bloed opgeven met stolsels
• Blijvende slikklachten

Neem dan direct contact op met de Endoscopie afdeling, wacht niet tot de volgende ochtend! 
Meestal wordt u gevraagd naar het ziekenhuis te komen voor beoordeling. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met het afdelingssecretariaat Endoscopie: 
 

Gelre Apeldoorn

Maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 u
Tel: 055-5818030

Buiten deze tijden:
Spoedeisende hulp
Tel: 055-5818181
 

Gelre Zutphen  

Maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 u
Tel: 055-5818030

Buiten deze tijden:
Spoedeisende hulp
Tel: 0575-592592

  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vakgroep Maag- Darm- en Leverartsen en medewerkers afdeling Endoscopie  Gelre 
ziekenhuizen 


