Anorectaal functieonderzoek
Uw arts stelt voor dat u een anorectaal functieonderzoek ondergaat. Bij dit onderzoek
wordt de functie van uw endeldarm en kringspier in kaart gebracht. In deze folder leest u
wat dit inhoudt.
Een anorectaal functieonderzoek bestaat uit twee onderdelen.
Er wordt een anale drukmeting (manometrie) uitgevoerd met behulp van een dunne
katheter met opblaasbare ballon. Hiermee meten we het uithoudingsvermogen en
kracht van de anale kringspieren.
Tevens wordt een volumetrie uitgevoerd waarbij een ballon voorzichtig wordt
opgeblazen, om zo de gevoeligheid van de endeldarm te bepalen.
Voor dit onderzoek heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend specialist.
We verwachten u voor anorectaal functieonderzoek op:
_____________________ dag _________________________ om ___________ uur.
Graag melden bij Brink 111, in Meander Medisch Centrum, Maatweg 3 3813 TZ
Amersfoort.

Voorbereiding
Specifieke voorbereiding voor anorectaal functieonderzoek is niet nodig.
De laatste 10 centimeter van de endeldarm vlak boven de anus is vrijwel altijd vrij van
ontlasting totdat u aandrang krijgt.
Indien u voor het onderzoek aandrang heeft, gaat u nog even naar het toilet.
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Het onderzoek
Een anorectaal functieonderzoek wordt uitgevoerd door twee poliassistentes. De ene
poliassistente voert het onderzoek uit, de ander assisteert.
Dit onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Manometrie
We vragen u om het onderlichaam te ontbloten en plaats te nemen op de
onderzoekstafel. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij met opgetrokken knieën.
De poliassistente die het lichamelijk onderzoek uitvoert, zal achter u plaatsnemen.
Wanneer er tijdens het inbrengen van de katheter ontlasting wordt aangetroffen, zal de
poliassistente voorstellen een microlax klysma in te brengen. Na het inbrengen van het
klysma heeft u de gelegenheid even naar het toilet te gaan. Wanneer anus en
endeldarm vrij zijn van ontlasting, kan worden gestart met de drukmeting van het anale
kanaal en endeldarm.
Met deze meting wordt onder meer uithoudingsvermogen en kracht van de anale
kringspieren gemeten. De poliassistente brengt hiervoor een dunne katheter met ballon
in via de anus. Tijdens de drukmeting vragen wij u verschillende malen om te ‘knijpen’,
te ‘persen’, te ‘hoesten’ en de anus langdurig aan te spannen. Na deze metingen wordt
de katheter verwijderd.
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Volumetrie
De ballon wordt in kleine stapjes gevuld met lucht. De poliassistente zal u vragen om aan te geven wanneer u het
eerste gevoel van ‘vulling’ waarneemt, het eerste gevoel van ‘aandrang’ en wanneer u het gevoel van
‘onhoudbare aandrang’ voelt. Op deze manier wordt de gevoeligheid van de endeldarm voor ontlasting bepaald.
De katheter wordt vervolgens verwijderd.

Na het onderzoek
Na afloop zal de poliassistente u van de behandeltafel afhelpen.
U krijgt een afspraak bij uw specialist voor de uitslag van het onderzoek.
De poliassistentes kunnen na afloop GEEN voorlopige uitkomst met u bespreken. De arts beoordeelt en
interpreteert de metingen op een later tijdstip.

Complicaties
Een anorectaal functieonderzoek is veilig, de kans op complicaties is zeer gering. In een enkel geval kan het
voorkomen dat door het inbrengen van materialen via de anus, het slijmvlies van anus of endeldarm licht
beschadigt met enig bloedverlies tot gevolg. Een dergelijke beschadiging herstelt in de regel zonder blijvende
schade binnen 24 tot 48 uur.

Tot slot
Neemt u contact op:
 Wanneer u naar aanleiding van dit onderzoek gezondheidsklachten ondervindt.
 Wanneer u last blijft houden van anaal bloedverlies.
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de poli Chirurgie via 033 – 850 60 70.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, via 033-850 60 70.
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