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Voorwoord

Je werd opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem 
in verband met een onderzoek van de maag, darmen of galwegen. Voor je naar 
huis ging, kreeg je een aantal nazorginstructies. In deze folder staan deze 
instructies nogmaals op een rijtje.

We wensen je een spoedig herstel!
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Nazorginstructies

ALGEMENE NAZORGINSTRUCTIES

 • Doe het vandaag rustig aan. Door de sedatie voel je je mogelijks nog wat 
slaperig.

 • Je mag vandaag niet met de auto rijden, noch toestellen of machines 
bedienen die een letsel kunnen toebrengen.

 • Drink geen alcohol op de dag van het onderzoek.

 • Je thuismedicatie (alsook bloedverdunnende medicatie) mag je nemen 
vanaf morgen tenzij je arts dit nadrukkelijk anders vermeldt. 

SPECIFIEK VOOR GASTROSCOPIE EN ERCP (GALWEGONDERZOEK)

 • Vandaag eet je best geen zware of vettige maaltijden meer. Wanneer je 
hoest, kan er een beetje bloed bij zijn. Neem contact op als dit meer wordt.

 • Je keel is mogelijk wat gevoelig.

 • Heb je een wat opgeblazen gevoel? Tijdens het onderzoek bliezen we lucht 
in je maag. Opboeren geeft dan verlichting.

SPECIFIEK VOOR COLOSCOPIE

 • Vandaag eet je best geen zware of vettige maaltijden meer. Let op met 
koolzuurhoudende dranken. Deze veroorzaken mogelijk buikkrampen.

 • Heb je een wat opgeblazen gevoel? Tijdens het onderzoek bliezen we lucht 
in je darm. Laat de lucht daarom uit je darmen ontsnappen en onderdruk 
dit niet. Zo voorkom je buikkrampen.

 • Wanneer we poliepen of stukjes weefsel verwijderden, verlies je de eerste 
dagen mogelijks wat bloed bij de ontlasting. 
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Gelieve op controle te komen bij dr.                                                    

op                          dag             /             / 20            om             u            

Opmerkingen:

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

Controleraadpleging
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Heb je last van 
 • hevig rood bloedverlies met klonters of zwarte stoelgang

 • hevige buikpijn na een coloscopie of een galwegonderzoek

 • slikproblemen na een gastroscopie

 • koorts (temperatuur hoger dan 38,5 °C)

 • bloed braken?

Neem dan contact op met je behandeld arts in het ziekenhuis of met je  
huisarts. Wend je bij hoogdringendheid tot de Spoedgevallendienst. 

Algemeen nummer AZ Sint-Elisabeth Zottegem
09 364 81 11

Spoedgevallendienst
09 364 85 55

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die je van je arts of 
verpleegkundige ontving.

Aanvullende informatie op www.sezz.be.

Nuttige contacten
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NOTITIES



AZ Sint-Elisabeth Zottegem vzw
 Godveerdegemstraat 69

 9620 Zottegem
 T 0032 9 364 81 11

 F 0032 9 364 89 00
 info@sezz.be
 www.sezz.be

 0418.558.166
 RPR Gent, afd. Oudenaarde

Medisch Centrum brakel
 Watermolenstraat 74-76

 9660 Brakel
 T 0032 55 42 66 01


