
 

 

    

Geachte heer/mevrouw, 

  

U heeft vandaag een inwendig darmonderzoek gehad, ook wel coloscopie genoemd. Dit 
onderzoek is gedaan omdat bij het bevolkingsonderzoek darmkanker bloed in uw ontlasting 
was gevonden. Tijdens de coloscopie zijn geen afwijkingen gevonden die kunnen wijzen op 
darmkanker of een voorstadium daarvan (poliepen). Bloeding de ontlasting kan ook 
veroorzaakt worden door bijvoorbeeld aambeien of kwetsbare bloedvaatjes. Soms wordt er 
geen reden voor bloed in de ontlasting gevonden. 
  

Wat betekent de uitslag? 
U ontvangt over tien jaar opnieuw een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek 

darmkanker. Omdat u vandaag een coloscopie heeft ondergaan, is er geen aanleiding u 
eerder te controleren dan over tien jaar. De kans dat u binnen deze periode darmkanker 
krijgt, is heel klein. Als u over tien jaar ouder bent dan 75 jaar, ontvang u geen uitnodiging 
meer voor het bevolkingsonderzoek. 
  

Klachten na het onderzoek 
Na een coloscopie hebben veel mensen nog enige tijd klachten zoals buikpijn, darmkrampen, 
een opgeblazen gevoel en winderigheid. Dit is normaal en verdwijnt na enkele dagen. Tot 
enkele dagen na het onderzoek kunt u wat slijm en vocht verliezen via uw anus. 
  
In de komende maand wordt u gebeld om te informeren of er klachten zijn ontstaan na het 
onderzoek. 

   

Waarschuw direct uw arts of meldt u op de Spoedeisende Hulp als na de coloscopie de 
volgende klachten optreden: 

 Hevige plotselinge buikpijn, of als de pijn niet binnen enkele dagen verdwijnt 

 Koorts 

 Hevig plotseling bloedverlies uit de darm, of als het bloedverlies niet binnen enkele 

dagen verdwijnt. 
  
Krijgt u in de komende tien jaar klachten, zoals bloed in de ontlasting of een aanhoudende 
verandering in het ontlastingspatroon zoals verstopping of diarree? Wacht dan niet de 
volgende uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek af en maak direct een afspraak met uw 
huisarts.  

  

Met vriendelijke groet,  
  
maag-, darm- en leverartsen van ZGT 
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