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Op het proctologisch spreekuur van de chirurg worden patiënten onderzocht met een
probleem dicht bij de anus zoals aambeien of een kloofje. Het woord ‘proctologie’ komt
uit het Grieks en betekent ‘kennis van de anus (en endeldarm)’.
Het is goed u te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan in deze folder
wordt beschreven.

Proctologisch spreekuur
Soms is het lastig in de spreekkamer van een huisarts of specialist het onderzoek van de
anus goed te verrichten. Het licht en de beschikbare apparatuur zijn niet optimaal.
Op de polikliniek Chirurgie in Meander Medisch Centrum locatie Baarn is het mogelijk
om onder optimale omstandigheden de anus te bekijken. Bovendien kunnen kleine
ingrepen direct worden verricht.
Concentratie van patiënten met anale problematiek heeft ook als voordeel dat
patiënten behandeld kunnen worden door een compact team van specialisten en
assistenten met bijzondere kennis van problemen van anus en endeldarm.

Behandeling
Verschillende oorzaken van anale klachten vereisen een verschillende behandeling.
Van tevoren is dus niet te voorspellen welke behandeling voor u van toepassing is.
Behandeling kan bestaan uit medicijnen, een kleine ingreep of er wordt een afspraak
gemaakt voor een (grotere) operatie onder ruggenprik of algehele narcose.

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 Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
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

Anatomie van de anus

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Endeldarm

Buitenste kringspier
Buitenste kringspier

Binnenste kringspier

Voorbereiding
Zorg dat u vóór uw polikliniekbezoek alvast pijnstillers in huis hebt, bijvoorbeeld
paracetamol. U kunt dan zo nodig deze pijnstillers na de ingreep gebruiken ter
bestrijding van de pijn.

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

Paracetamol is verkrijgbaar bij apotheek en drogist. U mag voor het polikliniek bezoek gewoon eten en drinken.
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Het gebruik van laxeermiddelen is dus niet nodig. Het
onderzoek kan ook zonder problemen plaatsvinden tijdens de menstruatie.

Op de behandelkamer
De arts vraagt u wat uw klachten zijn. Vervolgens gaat u liggen in een speciale stoel met de benen in de beensteunen. Dit is een wat ongemakkelijke houding, maar geeft de chirurg het beste zicht op het gebied waarop uw
klachten betrekking hebben.
De chirurg bekijkt uw anus en tast met de vinger het anale kanaal af, het rectaal toucher. Met een kijkbuis
(proctoscoop) kan ook het laatste deel van de darm van binnen worden bekeken.
Afhankelijk van de bevindingen zal een behandelplan worden opgesteld. Dit kan betekenen dat u medicijnen
krijgt voorgeschreven, of dat u direct een kleine ingreep ondergaat. Dit is in het algemeen niet pijnlijk.
Indien een grotere of pijnlijke ingreep noodzakelijk blijkt, wordt een afspraak gemaakt voor een operatie op de
operatiekamer onder ruggenprik of algehele anesthesie. Hiervoor wordt u een of enkele dagen opgenomen in het
ziekenhuis.

Na het onderzoek
U mag na het onderzoek weer naar huis. Het is af te raden na de ingreep zelf naar huis te rijden. Zorg er dus voor
dat iemand u kan begeleiden.
U krijgt zo nodig een afspraak mee voor een volgende controle op het proctologisch spreekuur.

Mogelijke complicaties
Geen enkele ingreep is geheel zonder risico’s. Gelukkig komen complicaties zoals bloedingen of hevige
pijnklachten maar heel weinig voor.

Vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, dan kunt u deze stellen aan een verpleegkundige of uw
behandelend arts. U belt hiervoor het algemene nummer van het ziekenhuis, 033 - 850 50 50 en vraagt naar de
polikliniek Chirurgie.
Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u het beste contact opnemen met het secretariaat
van de polikliniek Chirurgie.
Wanneer zich thuis na de behandeling problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het
ziekenhuis.

Belangrijke telefoonnummers
Bij problemen die verband houden met uw behandeling, belt u met het algemene nummer van het ziekenhuis,
033 - 850 50 50 en vraagt:
 tijdens kantooruren naar de polikliniek Chirurgie
 buiten kantooruren en bij spoedeisende problemen naar de afdeling Spoedeisende Hulp.
Bij andere problemen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw huisarts. Buiten kantooruren belt u
met de huisartsenpost, telefoonnummer: 0900 - 331 12 33.
Als u een afspraak wilt maken of verzetten, belt u met het afsprakennummer: 033 - 850 60 70.

Tot slot
Bent u van mening dat bepaalde informatie in deze folder ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag
van u. Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.heelkunde.nl
Hier vindt u onder andere informatie over behandelingsmogelijkheden van diverse ziektes en aandoeningen.
Bron: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

