Endoscopie van de dikke darm (onderzoek van de dikke darm met een flexibele kijkbuis)
U heeft voor uw hond een afspraak gemaakt voor een endoscopisch onderzoek van dikke
darm. Dit is een onderzoek dat onder narcose (slaap) gebeurt.
U bent bij dit onderzoek niet aanwezig. Er worden in de meeste gevallen opnamen gemaakt
van de scopie, die na het onderzoek met u bekeken en besproken worden.
Bij dit onderzoek worden standaard weefselstukjes uit de maag en de dunne darm
verzameld (weefselbiopten) die worden opgestuurd voor weefselonderzoek.
Bij dit onderzoek wordt het dier gewogen en wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd.
Daarna wordt het dier overgenomen door de assistentes en onder narcose gebracht. Het
onderzoek duurt met intake, scopie en wakker worden, ongeveer 3 uur. U kunt hierop
wachten of het dier later op de dag ophalen. Dit wordt met u overlegd.
De volgende zaken zijn van belang bij dit consult:
• Voor dit onderzoek is het van belang dat uw huisdier minstens 24 uur nuchter is. Een
vuistregel is om uw huisdier op de dag voor het onderzoek geen eten meer te geven.
De dag voor het onderzoek wordt de hond gelaxeerd zodat de dikke darm goed leeg
is. Drinken mag wel. Dosering Laxatract (per ml 667mg lactulose): 3ml/5kg 3 x daags.
• Voor dat u de kliniek binnen gaat de hond nog even goed uitlaten om de laatste
ontlasting te verwijderen.
• Graag, als het mogelijk is, ontlasting mee brengen.
• Medicatie hoeft de dag van de endoscopie niet gegeven te worden.
Aanvullende informatie:
• Voorafgaand aan het onderzoek of operatie zal een kostenraming worden gegeven.
Deze kostenraming is een schatting en geen exacte weergave van de kosten.
Uitgebreide vervolg- of nabehandelingen en medicatie zijn niet standaard bij de
kostenraming inbegrepen. Natuurlijk worden ook deze kosten met u overlegd zodat u
niet voor vervelende verrassingen komt te staan.
• Het afrekenen gebeurt bij de balie per pin of contant. Het is niet mogelijk om een
factuur te ontvangen. Ook het betalen in termijnen is niet mogelijk.
• Als eigenaar/ opdrachtgever heeft u recht op inzage van de patiëntenkaart. De
opnames van de endoscopie zijn in principe voor eigen gebruik maar worden
natuurlijk met u gedeeld als u dit wenst. Het kan echter zijn dat er geen opname
wordt gemaakt.
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