Dr. M. HANSSENS
Dr. B. VAN OVERBERGHE
Dr. S. VAN LIERDE
Dr. I. VANSLEMBROUCK
Dr. D. DOOREMONT
Dr. A. DE BOTH

Sint-Elisabeth Ziekenhuis
Godveerdegemstraat 69
9620 Zottegem

Gastro-enterologie
Geriatrie
Inwendige Ziekten
Oncologie

Moviprep® voorbereiding – coloscopie (namiddag)
Enkele dagen voor het onderzoek:


Restenarme voeding en fruit zonder pitten (geen bruin brood, geen rauwe groenten, geen bruine
rijst, geen tomaten, geen druiven, geen kiwi’s!). Bij ernstige constipatie 2 dagen voor het
onderzoek enkel Nutridrink®, Fortimel®.



Indien U bloedverdunnende medicatie neemt (Marcoumar®, Marevan®, Sintrom®, Pradaxa®,
...) dient U dit zeker aan uw behandelende arts te melden om de therapie eventueel aan te
passen.



Indien U diabetes heeft en insuline spuit, dient U dit eveneens te melden zodat de dosis kan
aangepast worden.



Dagelijks 1 comprimé Dulcolax innemen vanaf …....................................................................................................

Dag voor het onderzoek:


Laatste maaltijd om 17 uur nemen.



Na 17 uur geen vast voedsel meer tot na het onderzoek, eventueel nog een yoghurt (gemixt).



Om 18 uur 1 zakje A + 1 zakje B oplossen in 1 liter water en uitdrinken.
Daarnaast moet U nog minstens 1 liter heldere dranken extra drinken (dus in totaal 2 liter).



Drink niet teveel bruisende dranken om een opgeblazen gevoel in de buik te vermijden.

Dag van het onderzoek:


Om 7 uur ’s morgens opnieuw 1 zakje A + 1 zakje B oplossen in 1 liter water en uitdrinken.
Opnieuw 1 liter extra heldere dranken drinken. Om 9 uur stopt U met drinken en blijft U verder
nuchter (na 9 uur ook niet meer drinken!!).



NUCHTER blijven tot na het onderzoek.



Na het onderzoek mag U de wagen niet zelf besturen!!

Afspraak op het dagziekenhuis op ...................................................................................................................
U dient het dagziekenhuis de dag vóór de ingreep te contacteren om het definitieve uur van de
ingreep en aanmelding te kennen. Dit kan tussen 13:00 en 16:00 op het nummer 09/364.87.81.
Indien U een hospitalisatieverzekering hebt, gelieve de formulieren hiervoor mee te brengen.
Heeft U nog vragen, dan kan U hiervoor terecht bij de gastro-enteroloog en verpleging op het
telefoonnummer 09/364.74.67, 09/364.83.41 of 09/364.83.42.
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