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Maag Darm Leverziekten (MDL) 
 

Na een therapeutische scopie 
 

Adviezen voor thuis 
na een therapeutische scopie onder sedatie  
 

U heeft een onderzoek gehad waarbij medicijnen zijn gebruikt voor sedatie. Deze 
kunnen bijwerkingen hebben.  
De gebruikte medicijnen zijn Midazolam en Fentanyl.  
 
Midazolam is een rustgevend middel dat ervoor zorgt dat u het onderzoek minder bewust 
meemaakt. Fentanyl is een sterke pijnstiller die ervoor zorgt dat u tijdens het onderzoek 
geen pijn heeft. Beide middelen werken nog na als u naar huis gaat.  
 

Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek 
 

 Niet zelf als bestuurder van auto of fiets deelneemt aan het verkeer. Het is verstandig 
een begeleider mee te nemen naar het ziekenhuis. 

 Geen potentieel gevaarlijke apparaten bedient. 

 Geen belangrijke beslissingen neemt zoals een notariële acte tekenen, omdat 
(tijdelijk) geheugenverlies kan optreden. 

 Weet dat u een extra risico loopt op vallen waardoor u breuken zou kunnen oplopen. 
Dit is vooral het geval als u nog andere medicijnen slikt die slaperigheid kunnen 
veroorzaken zoals kalmerende middelen. 

 Geen alcohol of drugs gebruikt. 

 Voorzichtig met slaap- kalmerende medicijnen bent. 

 

Na een therapeutische scopie 
 

Tijdens een colonscopie (kijkje in de dikke darm) heeft uw arts een poliep weggehaald. 
De behandeling is goed verlopen. 
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze behandeling heeft plaatsgevonden kunnen in 
zeldzame gevallen complicaties (bijwerkingen) ontstaan. Problemen die kunnen ontstaan 
zijn nabloeding en/of perforatie (gaatje in de dikke darm), waardoor darmsappen in de 
buikholte terecht kunnen komen. 

Na de behandeling thuis 

 Probeer de dag van de behandeling rustig aan te doen en lichamelijke inspanning te 
vermijden. 

 Tot 18.00 uur alleen maar drinken zoals thee en water. Als u zich goed voelt kunt u ’s 
avonds lichtverteerbaar voedsel nuttigen. 

 Vanaf de dag na de behandeling kunt u weer normaal eten en drinken. 
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Pijn na het onderzoek 
Als u na het onderzoek nog (buik)pijn heeft, kunt u 2 tabletten Paracetamol 500 mg 
innemen. Meestal is dit voldoende als pijnstilling. 
 

Uitslag 
Bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek zal uw aanvragende/behandelend 
(huis)arts de uitkomsten van het onderzoek met u bespreken. 
 

Wat te doen bij problemen?  
(Locatie Venlo én Venray) 
 

Als u problemen krijgt, zoals toenemende buikpijn, verlies van helder rood bloed of hoge 
koorts, als u zaken niet vertrouwt of u heeft andere vragen die met het onderzoek te 
maken hebben neem dan gerust contact op met het ziekenhuis. Vermeld hierbij welk 
onderzoek u heeft gehad, zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. 
 

Tijdens kantooruren  077 320 51 32   
 

Buiten kantooruren  077 320 58 10 (Spoedeisende Hulp) 
 

Neem bij problemen deze instructie mee als u naar uw huisarts of het ziekenhuis moet 
komen 
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