
PATIËNTEN
INFORMATIE

Colonoscopie 
met Picoprep® 
voorbereiding
Onderzoek dikke darm bij kinderen
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Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het 

darmonderzoek colonoscopie dat uw kind moet ondergaan. Het is 

belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Algemeen

Uw kind wordt op de afdeling Dagbehandeling of de afdeling 

Kindergeneeskunde opgenomen voor een onderzoek van de dikke darm 

met een endoscoop. Het onderzoek vindt onder verdoving (narcose) 

plaats op de operatiekamer, zodat uw kind niets van het onderzoek 

merkt.

Doel van het onderzoek
Bij een colonoscopie wordt het slijmvlies van de dikke darm bekeken 

op de aanwezigheid van afwijkingen, zoals ontstekingen, divertikels 

(darmuitstulpingen), poliepen of gezwellen met behulp van een 

endoscoop.

Wat is een endoscoop?
Een endoscoop is een dunne flexibele slang met aan het uiteinde een 

kleine videocamera. 

Kunt u niet naar de afspraak komen
Wij verzoeken u om Bureau Opname te bellen als:

 − uw kind een dag voor de ingreep verkouden is, erg hoest of koorts 

heeft;

 − er op de ochtend van de ingreep een probleem is met uw kind;

 − u niet naar de afspraak kunt komen.
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Voorbereiding voor het onderzoek thuis

Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als de gehele dikke darm 

voldoende leeg en schoon is. Daarom is het belangrijk dat uw kind zich 

aan de onderstaande regels houdt.

3 Dagen voor het onderzoek
Geef uw kind geen eten of fruit met pitjes en dergelijke. Dit is om te 

voorkomen dat de endoscoop verstopt raakt tijdens het onderzoek. 

Geef u kind ook geen:

 − groenten met vezels zoals asperges, prei, sperziebonen, rauwkost, 

tomaten;

 − volkoren/graan producten zoals volkorenbrood, volkoren pasta en 

zilvervliesrijst;

 − noten, pinda’s en zaden;

 − fruitsoorten zoals kiwi’s, druiven, sinaasappel, grapefruit.

Voorbereiding voor het laxeren
Bij de apotheek kunt u het recept het laxeermiddel Picoprep® ophalen.

Let op: de voorbereiding wijkt af van wat op de bijsluiter staat vermeld. 

Houd de volgende instructies aan en niet die van de apotheek/bijsluiter.

Laxeerschema 

2 Dagen voor het onderzoek
Geef u uw kind ’s avonds voor het slapen gaan  5 of 10 mg Dulcolax 

(volgens afspraak).
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1 Dag voor het onderzoek
 − Uw kind mag een licht ontbijt en lichte lunch

 − 17.00 uur: Picoprep®*1 oplossen in een 150 ml koud water, 2-3 

minuten roeren en dan uw kind laten opdrinken. De oplossing moet 

er nu uit zien als een gebroken witte, wolkachtige vloeistof met een 

vage sinaasappelgeur. Soms wordt de oplossing warm, dan wachten 

tot het is afgekoeld.

 − Hierna moet uw kind helder vloeibaar drinken*2 (bijvoorbeeld water, 

thee, appelsap, dubbelfris, ice tea, ranja, heldere bouillon).

 − Geef uw kind voor het slapen gaan nogmaals 5 of 10 mg Dulcolax 

(volgens afspraak).

Dag van het onderzoek
 − 06.00 uur: nogmaals Picoprep®*1 oplossen in een 150 ml koud 

water, 2-3 minuten roeren en dan uw kind laten opdrinken. De 

oplossing moet er nu uit zien als een gebroken witte, wolkachtige 

vloeistof met een vage sinaasappelgeur. Soms wordt de oplossing 

warm, dan wachten tot het is afgekoeld.

 − Hierna moet uw kind helder vloeibaar drinken*2  (bijvoorbeeld 

water, thee, appelsap, dubbelfris, ice tea, ranja, heldere bouillon).

 − Tot 10.00 uur alleen helder vloeibaar drinken.

 − Na 10.00 uur niet meer eten en drinken (nuchter zijn). 

*1 - Hoeveelheid Picoprep® bij kinderen

Leeftijd Dag voor het 

onderzoek

Dag van het 

onderzoek

1-2 jaar 1/4 zakje Picoprep® 1/4 zakje Picoprep®

2-4 jaar 1/2 zakje Picoprep® 1/2 zakje Picoprep®

4-9 jaar 1 zakje Picoprep® 1/2 zakje Picoprep®

9 jaar en ouder 1 zakje Picoprep® 1 zakje Picoprep®
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*2 - Regels voor het drinken na inname Picoprep®

Leeftijd Helder drinken na ieder zakje 

Picoprep®

1-2 jaar  totaal 500-750 ml

2-4 jaar  totaal 750-1000 ml

4-9 jaar  totaal 1000-1500 ml

9 jaar en ouder  totaal 1500-2000 ml

Opname op de afdeling Kindergeneeskunde

Als uw kind geen heldere ontlasting heeft (uitziend als water) na het 

innemen van de het laxeermiddel, dan moet er rectaal via een slangetje 

met warm water gespoeld worden.

Onder verdoving (narcose)
Bij kinderen wordt eigenlijk altijd volledige verdoving (algehele 

anesthesie) toegepast. Bij de preoperatieve screening wordt 

afgesproken of uw kind gaat slapen met een 'kapje' of met een prikje.

Wanneer de behandelend arts samen met u en uw kind heeft besproken 

dat uw kind in aanmerking komt voor verdoving, wordt er een afspraak 

gemaakt worden voor de preoperatieve screening. Daar wordt uw kind 

lichamelijk onderzocht en wordt er uitleg gegeven hoe alles in zijn werk 

gaat rondom de verdoving.

Ook is het verstandig om een afspraak te maken met een pedagogisch 

medewerkster van de kinderafdeling voor een voorlichting over de 

verdoving. De pedagogisch medewerksters zijn van maandag tot en met 

vrijdag te bereiken via (010) 291 37 09.
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Roesje
In overleg kan er soms gekozen worden om niet onder volledige 

verdoving te gaan. Dan krijgt uw kind op de afdeling waar het onderzoek 

plaatsvindt een infuusnaaldje in de arm waardoor er medicatie gespoten 

wordt waar uw kind slaperig van wordt. Vaak herinnert uw kind zich later 

niets van het onderzoek.

Medicijnen
Zorg dat u een lijst bij zich heeft  met de medicijnen die uw kind 

gebruikt. Eventueel kunt u een lijst opvragen bij uw eigen apotheek.

IJzertabletten
Een week voor het onderzoek moet uw kind stoppen met het gebruik 

van ijzertabletten (Fero-Gradumet® of Ferrofumaraat®). Deze middelen 

geven de darm een zwarte kleur, waardoor de afbeeldingen onduidelijk 

worden. Na het onderzoek mogen de medicijnen weer ingenomen 

worden.

Anticonceptiepil
Door het gebruik van laxeermiddelen kan de werking van de 

anticonceptiepil verminderd zijn. Houdt hier rekening mee als uw uw 

kind de anticonceptiepil gebruikt. Laat uw kind zich op een andere 

manier beschermen. 

Risico’s en complicaties
Een colonoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek. Toch kan 

er in een enkel geval een complicatie optreden. Gemiddeld treedt er per 

1000 onderzoeken tweemaal een serieuze complicatie op. Meestal gaat 

het dan om een perforatie of een bloeding.
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Perforatie
Een perforatie is een scheurtje of gaatje in de darmwand. De kans dat er 

tijdens het onderzoek een perforatie ontstaat, is groter als:

 − de darm ernstig ontstoken is;

 − er veel uitstulpingen in de darm zitten;

 − er een behandeling wordt uigevoerd, zoals het verwijderen van 

poliepen.

Klachten die bij een perforatie optreden zijn buikpijn en (later) koorts. 

Een perforatie kan goed behandeld worden. Maar uw kind moet dan wel 

worden opgenomen en misschien geopereerd.

Bloeding
De kans op een bloeding is groter dan normaal als er een behandeling 

heeft plaatsgevonden, zoals het verwijderen van poliepen of het 

oprekken van vernauwingen. Een bloeding kan goed worden behandeld.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan uw nog wat buikklachten hebben en wat bloed 

verliezen, dit gaat vanzelf over.

Neem contact op met het ziekenhuis opnemen als uw kind:

 − veel zwarte ontlasting heeft;

 − veel bloedverlies heeft;

 − aanhoudende buikpijn heeft. 

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u telefonisch of bij de eerstvolgende 

afspraak op de polikliniek van de behandelend arts.
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, schrijf deze dan 

op en neem ze mee naar het ziekenhuis. Of stuur een bericht via de 

BeterDichtbij app.

Belangrijke telefoonnummers:

 − Bureau Opname      (010) 291 31 71

 − Polikliniek Preoperatieve Screening (010) 291 19 79

 − Spoedeisende hulp      (010) 291 36 10

 − Pedagogisch medewerkers   (010) 291 37 09

 − Afdeling Kindergeneeskunde  (010) 291 30 51

http://www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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