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Sigmoïdoscopie (poliklinisch)
Inwendig onderzoek onderste deel dikke darm

Wij verwachten u op  ............................................................................................................................................   om   .................................................... uur.

Endoscopiecentrum, route 0.5 

Er zijn meerdere artsen die u door kunnen verwijzen naar het Endoscopiecentrum. 
U bent doorverwezen door:

  Een maag-darm-leverarts. U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat 
van de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten. Ze zijn op werkdagen tussen 8.00 
en 16.00 uur te bereiken op (050) 524 5940. 

  Een internist. U kunt met uw vragen terecht bij het secretariaat van de polikli-
niek Interne Geneeskunde. Ze zijn op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur te 
bereiken op (050) 524 5870. 

 

Algemeen

•  Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteits-
bewijs).

•  Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekerings-
papieren mee.

•  Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons  
digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw Digid inloggen via  
www.mzh.nl/mijnmartini.

•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de arts 
die u heeft doorverwezen (zie de telefoonnummers hierboven).



2   Martini Ziekenhuis Sigmoïdoscopie (poliklinisch) 3 

Inleiding

Er is met u een afspraak gemaakt voor een onderzoek van het onderste deel van 
de dikke darm, een sigmoïdoscopie. In deze folder vindt u informatie over de voor-
bereiding op dit onderzoek, het onderzoek zelf en mogelijke complicaties. Deze 
folder is een aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw arts heeft ge-
kregen.

Wat is een sigmoïdoscopie?

Een sigmoïdoscopie is een inwendig onderzoek waarbij het slijmvlies (de binnen-
bekleding) van de laatste 60 cm van de dikke darm wordt geïnspecteerd door het 
inbrengen van een soepele en bestuurbare slang (de endoscoop). In deze endo-
scoop zit een videocamera en een lichtbron. Hiermee kan de binnenkant van de 
dikke darm zichtbaar worden gemaakt op een beeldscherm. Het onderzoek wordt 
gedaan om eventuele afwijkingen op te sporen (of uit te sluiten) die uw klachten 
of ziekte kunnen veroorzaken

Voorbereiding op het onderzoek

Bisacodyl 
De darm is alleen goed en veilig te beoordelen als deze schoon is. Daarom is een 
goede voorbereiding heel belangrijk. De avond voor het onderzoek neemt u rond 
19:00 uur de 2 tabletten Bisacodyl van 5 mg in. Deze tabletten hebben een laxeren-
de werking. Als bijwerking kunt u last krijgen van darmkrampen en misselijkheid.
 
Klysma
Op de dag van het onderzoek krijgt u een half uur voor het onderzoek een klysma 
toegediend. Nadat u naar het toilet bent geweest kan het onderzoek plaatsvinden.

Pacemaker of intracardial defibrillator (ICD)
Heeft u een pacemaker of ICD? Meld dit aan de arts die u voor dit onderzoek heeft 
doorverwezen en aan de arts die het onderzoek uitvoert. Mogelijk moeten er 
voorzorgsmaatregelen genomen worden. 

Medicijngebruik
Bloedverdunners
Een sigmoïdoscopie kan meestal gewoon worden uitgevoerd als u bloedverdun-
nende medicijnen gebruikt. Bloedverdunnende medicijnen, zoals Acenocoumarol 
(Sintrom), Fenprocoumon (Marcoumar), Plavix of Dabigatran moet u alleen stop-
pen als uw behandelend arts dit met u heeft afgesproken. Stop nooit op eigen 
initiatief met deze medicijnen!
Indien u uw bloedverdunners heeft moeten staken, geeft de arts na het onderzoek 
aan wanneer u hier weer mee kunt beginnen. 

Staaltabletten
Als u staaltabletten (Ferrofumaraat of Ferrogradumet) gebruikt moet u daar in 
overleg met uw behandelend arts 7 dagen voor het onderzoek mee stoppen. De 
staaltabletten bemoeilijken namelijk de reiniging van de dikke darm. Daarnaast 
kleurt nog eventueel aanwezige ontlasting zwart, wat het zicht tijdens het onder-
zoek belemmert.

Overige medicijnen mag u gewoon innemen.

Allergieën

Als u overgevoelig (allergisch) bent voor bepaalde middelen, wilt u dit dan voordat 
het onderzoek plaatsvindt met uw behandelend arts bespreken?

Verloop van het onderzoek

•  U meldt zich op het Endoscopiecentrum (route 0.5). 
•  Een half uur voor het onderzoek krijgt u een klysma toegediend. 
•  Nadat u de ontlasting op het toilet bent kwijtgeraakt vindt het onderzoek 

plaats. 
•  Bij het onderzoek ligt u op de linkerzijde. Meestal wordt eerst met de vinger 

gevoeld en daarna wordt de endoscoop door de anus ingebracht. Deze wordt 
daarop langzaam naar binnen geschoven om de laatste 60 cm van de dikke 
darm te bekijken. Af en toe wordt wat lucht (CO₂) of water in de darm gebracht, 
waardoor u tijdelijk wat krampen in de buik kunt krijgen. Ook kan een gevoel 
van aandrang optreden. Schaamt u zich niet om winden te laten. Dit geeft vaak 
opluchting. 
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•  Soms wordt een stukje weefsel weggenomen voor onderzoek. Hier voelt u niets 
van. Het kan zijn dat er tijdens de sigmoïdoscopie een poliep wordt gevonden 
en dat deze direct verwijderd wordt. Dit is niet pijnlijk. Soms is het nodig om 
hiervoor apart terug te komen als er meerdere poliepen worden vastgesteld of 
indien er een indicatie bestaat om de hele dikke darm te bekijken. 

Tijdsduur van het onderzoek

Als voorbereiding op het onderzoek krijgt u een half uur van te voren een klysma 
toegediend. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 10 à 15 minuten.

Na het onderzoek

Het is raadzaam om na het onderzoek nog even naar het toilet te gaan om de 
 ingeblazen lucht kwijt te raken. 

Als er een stukje weefsel is weggenomen, kan het zijn dat u wat bloed bij de ont-
lasting ziet. Dit is niet verontrustend.

Uitslag

De arts die het onderzoek heeft verricht, bespreekt met u direct na afloop van het 
onderzoek de bevindingen. De uitslag van eventueel weefselonderzoek is niet 
meteen beschikbaar. Dit gaat via uw huisarts of de behandelend arts neemt hier 
contact met u over op. 

Risico’s en complicaties

•  Een sigmoïdoscopie is een veilig onderzoek. Complicaties komen gelukkig zel-
den voor.

•  Mogelijke complicaties zijn het ontstaan van een gaatje in de darmwand (per-
foratie) of een bloeding. De kans op een perforatie is groter als de darmwand 
ernstig ontstoken is, veel uitstulpingen (divertikels) bevat, vernauwd is of als tij-
dens het onderzoek een poliep wordt verwijderd. Klachten die bij een perforatie 
optreden zijn toenemende hevige buikpijn en/of koorts. In geval van een perfo-
ratie is een opname en in sommige gevallen zelfs een operatie noodzakelijk.

•  Als een poliep is verwijderd kan er tot 4 weken later een nabloeding optreden 
•  Als u voorafgaand aan het onderzoek nog een gesprek met de MDL-arts wilt 

om het risico op complicaties te bespreken, dan kunt u hiervoor een afspraak 
maken op de polikliniek.

•  Treedt er bij u een complicatie op? Dan slaan we uw gegevens (patiëntennum-
mer en geboortedatum) en de gegevens van de complicatie op in een lande-
lijke database. Dat doen we om de kwaliteit en veiligheid van de endoscopieën 
te bevorderen. Als u daar bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit doorgeven.

Reanimatiebeleid op het Endoscopiecentrum  

Als u een onderzoek en/of behandeling ondergaat op het Endoscopiecentrum, is 
het van belang dat u weet wat hier het beleid is omtrent reanimeren. Dit kan na-
melijk anders zijn dan uw eigen keuze.

Op het Endoscopiecentrum wordt altijd gereanimeerd, ook als u aangegeven 
heeft in het geval van een hartstilstand niet gereanimeerd te willen worden. Dit 
lijkt tegenstrijdig. Echter kan het gebeuren dat bij het onderzoek en/of de behan-
deling juist door de behandeling zelf of door het toedienen van medicatie, zoals 
bijvoorbeeld het roesje of contrastvloeistof, een hartstilstand optreedt. Er kan dan 
niet met zekerheid worden gezegd of dit spontaan optreedt of ten gevolge van de 
ingreep, daarom wordt er op zowel de endoscopiekamer als op de dagverpleging 
altijd gereanimeerd. Als u dit zeker niet wenst, kunt u dit voorafgaand aan de be-
handeling aangeven bij uw behandelend arts. 

Vragen over het reanimatiebeleid op het Endoscopiecentrum kunt u stellen aan 
uw behandelend arts.

Wanneer bellen

U moet contact met ons opnemen als u na het onderzoek klachten krijgt zoals 
aanhoudende pijn, braken, koorts of aanhoudend helderrood bloedverlies.

Krijgt u ernstige klachten binnen 24 uur na het onderzoek? 
•  Neem tijdens kantoortijden (8.00 tot 16.00 uur) contact op met het secretariaat 

van  de poli Maag-Darm-Leverziekten via (050) 524 5940 of met de poli Interne 
Geneeskunde via (050) 524 5870. 
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•  Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de eerste hulp van het  
Martini Ziekenhuis via (050) 5245152.

Krijgt u ernstige klachten na de eerste 24 uur? 
•  Neem tijdens kantoortijden (8.00 tot 16.00 uur) contact op met het secretariaat 

van de poli Maag-Darm-Leverziekten via (050) 524 5940 of met de poli Interne 
Geneeskunde via (050) 524 5870.

• Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid loopt. Bent u niet tevre-
den? Bespreek dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt 
ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de klachtenfunc-
tionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in 
de folder ‘Uw tevredenheid, onze zorg’.
 

Vragen

Als u thuis nog vragen heeft dan verwijzen we naar de website. Indien nodig kunt 
u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Maag- Darm-Leverziek-
ten of Interne Geneeskunde.

Het secretariaat van Interne Geneeskunde is tijdens kantoortijden bereikbaar van 
08.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Telefoon (050) 524 5870.

Ruimte voor eigen aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
9700 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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