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Verpleegkundig
spreekuur voor een

coloscopie

Je bent verwezen door jouw huisarts of specialist naar de Maag-Darm-Lever verpleegkundige (MDL-
verpleegkundige), omdat je een coloscopie - een inwendig darmonderzoek - moet ondergaan. Hier
krijg je meer informatie over wat er tijdens deze afspraak gedaan zal worden.

Waarom moet je naar de verpleegkundige
De coloscopie wordt verricht door de MDL arts. 
Ter voorbereiding op het onderzoek word je uitgenodigd voor een afspraak bij de MDL-
verpleegkundige. Zij neemt een vragenlijst met jou door, zodat de arts die het onderzoek uitvoert
een goed beeld krijgt van jouw algehele gezondheidssituatie. Ook bekijkt de verpleegkundige jouw
voorgeschiedenis en jouw medicatie gebruik. Zij zal (soms in overleg met de arts) samen met jou
bespreken of je een roesje mag krijgen tijdens het onderzoek en of je met medicijnen moet stoppen.

Wat doet de MDL-verpleegkundige?
De MDL-verpleegkundige zal:

je uitgebreid voorlichten over het onderzoek,
uitleg geven over de voorbereiding en complicaties van het onderzoek,
je een recept meegeven voor laxeerdrank,
het onderzoek in overleg met jou inplannen,
een vervolgafspraak inplannen bij de arts voor de uitslag van het onderzoek.

Praktische tips ter voorbereiding
Om zo goed mogelijk voorbereid op jouw afspraak te komen kun je aan de volgende zaken denken:

breng, wanneer je dit prettig vindt, jouw partner of een vertrouwd persoon mee naar deze
afspraak,
neem jouw lijst met medicijnen mee,
schrijf eventuele vragen vooraf thuis op.

Spreekuur MDL-verpleegkundige
De MDL-verpleegkundige houdt spreekuur op :

Maandag:           8.30 - 15.00 uur 
Dinsdag:            8.30 - 15.00 uur 
Woensdag:         8.30 - 15.00 uur 
Donderdag:        8.30 - 15.00 uur 
Vrijdag:              8.30 - 15.00 uur

Wil je een vraag stellen of jouw afspraak verzetten?  Neem dan contact op met de assistente van:

polikliniek MDL, telefoonnummer  040 - 286 48 92.

Ben je verhinderd dan verzoeken wij jou om dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Wilt u deze informatie online bekijken ga dan naar  
https://www.st-anna.nl/onderzoeken/int022-verpleegkundig-
spreekuur-voor-een-coloscopie/  
Of scan met uw telefoon of tablet de QR-code. 
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