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Interne Geneeskunde
Voorbereiding met 
Prunacolondrank

Uw arts heeft voor u een onderzoek afgesproken met de 
voorbereiding Prunacolondrank. De voorbereiding met colofort/klean-
prep vervalt hiermee.

Voorbereiding
Schone darmen zijn belangrijk voor het slagen van het onderzoek.
Om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen, is het nodig 
dat u gedurende de dag voorafgaande aan het onderzoek een speci-
aal dieet volgt en een laxeermiddel (Prunacolondrank) gebruikt. Soms 
kan het gebeuren dat u zich tijdens het laxeren duizelig of slap voelt, 
ook kunnen darmkrampen optreden. Ga dan even rustig zitten of 
drink iets (volgens dieet).

Indien de arts Prunacolon heeft voorgeschreven, volg dan het vol-
gende schema: het schema op de bijsluiter vervalt hierdoor.

De dag voor het onderzoek

Het dieet begint voor u op  dag  om 12.00 uur. 

12.00 uur -  1 kopje gezeefde bouillon of heldere soep 
-  een half flesje Prunacolondrank innemen

van 12.00 - 15.00 uur 
  -  elk uur minstens een glas vocht drinken
   (zie onderstaande lijst van toegestane 
   dranken); niets eten
om 15.00 uur -  de andere helft van het flesje 
   Prunacolondrank innemen
15.00 uur tot de nacht -  elk uur minstens een glas vocht drinken
   (zie onderstaande lijst van toegestane
   dranken) niets eten.



de volgende dag  -  u mag zoveel drinken als u wilt
(zie onderstaande lijst van toegestane 
dranken)

ontbijt en drinken -  als u het onderzoek ’s morgens krijgt, 
eet dan om 07.00 uur een beschuit met 
boter en beleg; daarna niet meer eten

  -  als het onderzoek ’s middags plaatsvindt,
eet dan om 11.30 uur een beschuit met 
boter en beleg daarna niets meer eten

De dranken
Tijdens het dieet zijn slechts de volgende dranken toegestaan:
Alle heldere dranken, zonder vet en zonder koolzuur, zoals:

-  koffie en thee: suiker toegestaan, melk niet toegestaan.
-  vruchtensappen zonder vezels, zoals appelsap, druivensap, 

bessensap, gezeefd sinaasappelsap, gezeefd grapefruitsap.
-  gezeefde, niet vette bouillon of gezeefde niet vette heldere 

soep.
-  (mineraal)water zonder koolzuur.

Als u medicijnen gebruikt kunt u die gewoon met een glas water 
innemen.

Weegt u minder dan 40 kg., neem dan in plaats van een half flesje 
Prunacolondrank om 12.00 uur 20 ml. Prunacolondrank in een maat-
bekertje en om 15.00 uur nogmaals 20 ml. Prunacolondrank.


