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Virtuele Coloscopie 
 op CT

Afspraak
Uw afspraak is op  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .  /  . . . . . . . . 

om . . . . . . . .  :  . . . . . . . .  uur

 
Bent u verhinderd? Bel de afdeling radiologie voor een 
nieuwe afspraak, zo kan een andere patiënt in uw plaats 
worden geholpen.

Telefoon: 056/ 62 33 55 
Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 8u tot 19u
Zaterdag van 9u tot 12u 

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kan U steeds terecht 
op het secretariaat van de Dienst Radiologie.
Telefoon: 056/ 62 33 55

Radiologen
Dr. E. Janssens
Dr. F. Van Geluwe
Dr. J. Van Melkebeke
Dr. Tom D'Hoore



Het onderzoek
U wordt opgeroepen vanuit de wachtzaal naar de CT 
ruimte waar men u zal vragen om zich volledig uit te 
kleden en een hemdje aan te trekken. 

Daarna mag u plaatsnemen op de CT tafel.

De verpleegkundige zal via de anus een zeer fijne rectale 
sonde inbrengen waarlangs CO2-gas in de dikke darm 
geblazen wordt . Het buisje is zodanig fijn dat u hier 
niets van voelt.

Vervolgens wordt een scan gemaakt van de buik in 
rug- en in buikligging, eventueel ook nog in linker zijligging.
Na afloop van het onderzoek kan U desgewenst naar 
het toilet.

U mag zich aankleden en de dienst Radiologie verlaten.

Resultaten
Het onderzoek wordt bekeken door twee radiologen  
en het verslag wordt overgemaakt aan de aanvragende 
arts

Wat?
Een virtuele coloscopie of CT-colonografie is een onder-
zoek waarbij de radioloog de dikke darm onderzoekt op 
de CT-scanner.

De gemaakte beelden laten toe de binnenkant van de 
dikke darm volledig  te onderzoeken.

In tegenstelling tot een gewone (endoscopische) 
coloscopie wordt bij de virtuele coloscopie geen 
endoscoop/buis in de dikke darm gebracht. De virtuele 
coloscopie is een onderzoek waarbij de dikke darm dus 
van buitenaf in beeld wordt gebracht. 

Een verdoving of dagopname is bij dit onderzoek dan 
ook niet nodig, na het onderzoek mag u direct het 
ziekenhuis verlaten.
       
Meer en meer wordt de virtuele coloscopie als screenings- 
onderzoek gebruikt voor afwijkingen van de dikke darm.

 Voorbereiding
Om het onderzoek optimaal uit te voeren is een goede 
voorbereiding belangrijk.

De dikke darm dient zo proper mogelijk te zijn.  U krijgt 
hiervoor een speciale darmvoorbereiding. 

De radioloog zal u hierover informeren en deze voor-
bereiding uitleggen.

SCHEMA VOORBEREIDING

Bij het maken van de afspraak bespreekt de radioloog 
met u het onderzoek. U krijgt van de radioloog het 
schema van de darmvoorbereiding en het zakje met de 
medicatie die moet worden ingenomen.


