Recto-anale echo-endoscopie
Uw specialist heeft een recto-anale echo-endoscopie voor u aangevraagd in
Meander Medisch Centrum. U heeft hiervoor een afspraak op de afdeling Endoscopie.
Het onderzoek wordt verricht door een maag-darm-leverarts. Uw specialist heeft u al
de nodige informatie gegeven over het onderzoek. In deze folder vertellen we u
hoe zich voorbereidt op het onderzoek, hoe het onderzoek verloopt en wat u kunt
verwachten als u weer naar huis gaat.

Wat is echo-endoscopie?
Een recto-anale echo-endoscopie is een speciaal type endoscopie, waarbij zich in
de endoscoop een echo-apparaat bevindt. Hiermee kunnen, door middel van
geluidsgolven, zowel de wand van de endeldarm als de spieren van de anus worden
bekeken. Zodoende kunnen de spieren van de anus en bekkenbodem worden bekeken
en gezwellen van de endeldarm en omliggende klieren worden beoordeeld.

Gevolgen van het onderzoek
Een recto-anale echo-endoscopie is een erg veilig onderzoek met weinig bijwerkingen.
 De anus kan nog enige tijd wat gevoelig zijn.
 Soms is er sprake van minimaal bloedverlies.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Voorbereiding op het onderzoek
Meestal is er geen voorbereiding nodig. Soms zal de aanvragend arts u vragen om
vooraf thuis de endeldarm te reinigen met behulp van een klysma. U krijgt dan een
recept waarmee u het klysma op kunt halen bij de apotheek.
Eten/drinken
Voor het onderzoek mag u gewoon eten en drinken.
Kleding
Draagt u gemakkelijk zittende kleding als u voor dit onderzoek komt.
Medicijnen
U kunt gewoon uw medicijnen gebruiken. Dit is niet van invloed op het onderzoek.
Vervoer terugreis
Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Hoe verloopt het onderzoek?
De verpleegkundige van de afdeling Endoscopie haalt u op en brengt u naar de kamer waar het onderzoek
plaatsvindt. De verpleegkundige legt uit hoe het onderzoek in zijn werk gaat. De meeste mensen zien erg op
tegen dit onderzoek. U wordt daarom voortdurend begeleid door een verpleegkundige.
 In de onderzoekskamer wordt u eerst gevraagd zich van onderen uit te kleden. U krijgt een laken dat u
om uw middel heen kunt slaan. Daarna gaat u op de onderzoekstafel liggen op uw linkerzijde met
opgetrokken knieën. Het laken blijft over uw onderlichaam liggen.
 De arts brengt de scoop via de anus ongeveer twintig centimeter naar binnen. Het inbrengen van de
endoscoop kan wat gevoelig zijn. Tijdens het onderzoek kunt u een gevoel van aandrang krijgen.
 Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Na het onderzoek kunt u meteen naar huis.

Wat te doen bij..
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek, bel dan met het ziekenhuis via
telefoonnummer 033 - 850 50 50. Vraagt u binnen kantooruren naar de afdeling Endoscopie en buiten
kantooruren naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

De uitslag
Uw behandelend arts (specialist of huisarts) ontvangt de definitieve uitslag van het onderzoek.
Meestal zal de arts die het onderzoek verricht heeft, u vast een voorlopige uitslag geven.
Deze zal tevens met u bespreken wat de verdere gang van zaken is.

Vragen
Heeft u vragen over uw onderzoek, stelt u deze dan aan de specialist of degene die het onderzoek uitvoert.
Het is verstandig uw vragen van tevoren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.

Meer informatie
U kunt ook aanvullende informatie vinden op de website van de Maag Lever Darm Stichting, www.mlds.nl.

Praktische informatie
U heeft een afspraak op:
______________________________

Telefoonnummers
U kunt het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer 033 - 850 50 50. Vraagt u naar de afdeling
Endoscopie.

Afspraak
Als u een afspraak wilt maken of verzetten voor dit onderzoek, belt u met het afsprakennummer 033 - 850 60 70.
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