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Inleiding
Een CT (Computed Tomography) virtuele colonscopie is een onderzoek van de dikke
darm in beeld wordt gebracht.
Er wordt tijdens dit onderzoek geen endoscoop gebruikt en er wordt geen contraststof of
verdoving toegediend.

Doel van het onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor het opsporen van poliepen en andere afwijkingen van
de dikke darm.

Voorbereiding van het onderzoek
Voor dit onderzoek is het absoluut noodzakelijk dat de darm stoelgangsvrij is. Daarom
moet er een voorbereidingsschema gevolgd worden. Dit bestaat uit een restenarm dieet
en uit een darmzuiveringsmiddel.
U krijgt de voorbereiding via de arts of u wordt gevraagd contact op te nemen met de
dienst medische beeldvorming (057 35 74 00) om het voorbereidingsschema te verkrijgen.
Deze voorbereiding duurt twee dagen (dag van het onderzoek niet inbegrepen).
De info over de voorbereiding is ook terug te vinden op de website van het Jan Yperman
Ziekenhuis (http://www.yperman.net klik op ‘diensten onder medisch aanbod’ klik dan op
‘huisarts’, vervolgens op’ voorbereiding virtuele colonscopie’).
U moet nuchter zijn vóór het onderzoek.

Het onderzoek
De verpleegkundige zal u vragen uw kledij uit te doen en een schortje aan te trekken.
De verpleegkundige plaatst een klein infuusje in een bloedvat in uw arm. Dit bevat een
medicament dat de darmen ontspant.
De dikke darm wordt geleidelijk aan met koolstofdioxide opgeblazen via een klein buisje in
de aars, zodat de dikke darm optimaal kan beoordeeld worden
U ligt op de rug en op de buik terwijl er wordt gescand.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek
Het infuusje en het buisje worden verwijderd.
De beelden worden door de computer verwerkt en nadien door de radioloog
geïnterpreteerd.

Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u contact opnemen met de dienst medische
beeldvorming op nummer 057 35 74 00.
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