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AFSPRAAKBEVESTIGING 
 

 
 
 
 
 

Gelieve u tijdig aan te melden in het Ziekenhuis Oost-Limburg, Campus St-Jan. U neemt een 
inschrijvingsnummer voor Dagopname en laat zich inschrijven aan het loket voor dagopname. (d.w.z. NIET 
zelf elektronisch inschrijven aan de kiosk). 

 
 

VOORBEREIDING COLOSCOPIE (namiddag) MET MOVIPREP 
 
U dient 1 doos MOVIPREP te kopen in de apotheek; dit kan zonder voorschrift. Gelieve dit tijdig te doen. 
 
 
Als u bloedverdunnende (ontstollende) medicatie inneemt, dient u dit te bespreken met uw huisarts (zie 
bladzijde 3 voor verdere informatie).   
 
 
2 dagen voor het onderzoek: volg een RESTENARM DIEET ! 
 
TOEGELATEN: WIT brood of beschuit, smeerkaas, gelei, pudding, platte kaas of yoghurt zonder fruit,                         
WITTE rijst of WITTE deegwaren, puree, kip, vis, saus zonder groenten of fruit. 
 
VERBODEN: bruin of volkoren brood, muesli, groenten, fruit, paddenstoelen. 
 
 
De dag voor het onderzoek: 
 
Om 13u00: laatste RESTENARME maaltijd. In de namiddag mag u wel nog drinken: water, koffie, thee.   
 
Om 17.00u: u mag nog een potje pudding of yoghurt zonder fruit eten.                                                 
 
Om 18.00u: 1 dosis MOVIPREP (zakje A + zakje B) oplossen in 1 liter water en uitdrinken over 1 uur.  
Daarna drinkt u nog 1 liter water extra. U zal verschillende keren naar het toilet moeten gaan.   
 
 
De dag van het onderzoek: 
 
U neemt geen ontbijt. U drinkt best een tas koffie of thee vooraleer u start met de voorbereiding. 
 
Om 08.00u: 1 dosis MOVIPREP (zakje A + zakje B) oplossen in 1 liter water en uitdrinken over 1 uur.  
Daarna drinkt u nog 1 liter water extra.  
 
U blijft vanaf 10.00u nuchter, d.w.z. u mag niet meer eten of drinken!  
 
 
BELANGRIJK! De darmvoorbereiding is goed verlopen wanneer de stoelgang vloeibaar, helder (zonder 
vlokken) en lichtgekleurd is zoals urine. Indien dit niet zo is, dient u zo vlug mogelijk na het drinken 
contact op te nemen met het Secretariaat: 089/32 65 12. 
 
 
U krijgt voor dit onderzoek een verdoving. Nadien blijft u enige tijd uitrusten op de dienst Endoscopie. U mag 
na het onderzoek NIET zelf met de wagen rijden. Gelieve dus een chauffeur te voorzien.  
             
 

DOKTER DATUM TIJDSTIP 
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VRAGENLIJST ENDOSCOPIE 
 
Beste Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
Gelieve dit formulier aandachtig te lezen en in te vullen a.u.b. 
Wij vragen dit omdat het onderzoek onder verdoving gebeurt en het belangrijk is te weten of u 
bloedverdunnende medicatie neemt, indien er poliepen worden weggenomen.  
 
PATIËNTGEGEVENS 

NAAM VOORNAAM GEBOORTEDATUM 

   
 
Is er iemand die u naar huis begeleidt? ja / neen 
 
Contactgegevens familie/begeleider: 

NAAM VERWANTSCHAP TELEFOON-/GSM-NUMMER 

   
 
Gelieve de verwijsbrief van uw huisarts mee te brengen a.u.b. 
 
Wat is de reden van uw onderzoek?  ...................................................................................................   
  
MEDISCHE GEGEVENS   
Voor welke ziektes bent u in behandeling? 
 
 .........................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
  
Welke operaties onderging u? 
 
 .........................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
  
Heeft u allergieën? 
 
 .........................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
 

GEWICHT LENGTE 

..........kg ..........cm 

 

Heeft u implantaten? 
 
 neen  pacemaker  kunstklep  inwendige defibrillator  
 
 tandprothese  andere: ...................................................................................................   
 
Voor vrouwelijke patiënten: is het mogelijk dat u zwanger bent?   ja / neen 

Etiket patiënt 
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MEDICATIE  

Denk hierbij ook aan: - bloedverdunners, slaapmedicatie, pijnstillers, hormonale preparaten (bvb. de pil),  
geneesmiddelen tegen maagklachten, etc; 
- voedingssupplementen, vitamines en kruiden; 
- puffers, pleisters, oog-/oordruppels, neus-keelspray, crèmes/zalven, siropen, spuiten, etc; 
- medicatie die u niet dagelijks inneemt (bvb. 1x/week, 1x per maand, zo nodig). 

 
INFORMATIE TE BESPREKEN MET DE HUISARTS 
Overleg met uw huisarts indien u medicatie gebruikt voor suikerziekte.  
 
Gelieve onderstaande richtlijnen i.v.m. bloedverdunnende medicatie bij therapeutische endoscopie te 
bespreken met uw huisarts. De behandeling met een laag gedoseerd aspirinepreparaat moet worden 
verdergezet tenzij uw huisarts uitdrukkelijk toelaat ermee te stoppen.  
 

Asaflow (primaire preventie) 5 dagen op voorhand stoppen 

Asaflow (secundaire preventie) niet stoppen 

Marcoumar* 

7 dagen op voorhand stoppen 
start LMWH als INR < 2 
laatste therapeutische LMWH 24 uur op voorhand  
laatste half therapeutische LMWH 12 uur op 
voorhand 

Xarelto/Eliquis/Pradaxa 2 dagen op voorhand stoppen 

Brilique 5 dagen op voorhand stoppen 

Ticlid/Plavix/Efient 7 dagen op voorhand stoppen 

* Indien u Marcoumar neemt, moet de dag voordien een bloedname gebeuren met INR-bepaling.  
 
Advies Cardio zo recent drug eluting stent ! 
 
Heeft u uw bloedverdunnende medicatie moeten stoppen voor uw onderzoek?   ja / neen 
 
Zo ja, gedurende hoeveel dagen? ..........  

GENEESMIDDEL TIJDSTIP + AANTAL OPMERKING 

NAAM DOSIS VORM OCHTEND MIDDAG AVOND VOOR 
SLAPEN 

bvb. 1x per 
week / zo 

nodig 

bvb. Dafalgan 500mg tablet 1  2   
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OVERIGE INFORMATIE 
Soms wordt na wegname van een poliep een clip geplaatst om bloeding te voorkomen.  Deze clip wordt niet 
terugbetaald en wordt u aangerekend voor een bedrag van 60 euro. Gaat u hiermee akkoord? 
   
 

Handtekening patiënt:  

 

 
 
OPMERKINGEN VAN DE PATIËNT 
 
 .........................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
 
 
Gelieve dit formulier ingevuld mee te brengen op de dag van uw afspraak en af te geven aan het 
Secretariaat Endoscopie. Dit zal dan samen met de verpleegkundige besproken worden.  
 
Naam verpleegkundige: …………………………………………………….  

Datum: ……….. / ……….. / 20……      Paraaf: ……………………………… 

 
Verwittig ons telefonisch indien het onderzoek niet kan doorgaan a.u.b. 
 
 
CONTACTGEGEVENS   
 
T 089/32 65 12       

F 089/57 99 32       

E secretariaat.gastroentero@zol.be    

W https://www.zol.be/gastro-enterologie    

 

ARTSEN         

Dr. Caenepeel Philip         

Dr. Gevers Annemie         

Dr. Humblet Evelien 

Dr. Neuville Bart 

Dr. Robaeys Geert 

Dr. Struyve Mathieu 

Dr. Vannoote Jaarke 

 


