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Proctoscopie 1 

Proctoscopie
(Maag-Darm-Lever)

Wij verwachten u op  ............................................................................................................................................   om   .................................................... uur.

Polikliniek Maag-Darm-Leverziekten, route 0.6 
Telefoon (050) 524 5940
Bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur 

Algemeen

•  Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteits-
bewijs).

•  Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekerings-
papieren mee.

•  Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons 
 digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw Digid inloggen via  
www.mzh.nl/mijnmartini.

•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de poli-
kliniek Maag-Darm-Leverziekten. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 
en 16.00 uur op (050) 524 5940.

Inleiding

Er is met u een afspraak gemaakt voor een consult op het proctoscopie/aambei-
spreekuur. Meestal vindt dit plaats op de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten. Als 
dat is aangegeven, kan het ook worden verricht op het Endoscopiecentrum (route 
0.5). 

Tijdens het consult wordt de anus en het onderste deel van de endeldarm (een 
proctoscopie) onderzocht. Dit wordt eventueel gevolgd door behandeling. In 
deze folder leest u meer informatie over het onderzoek en de behandeling. Meer 
uitleg over anusproblemen vindt u in de folder ‘aambeien’ van de maag-darm- 
leverstichting, verkrijgbaar bij het secretariaat van de MDL-artsen.

Vragenlijst

Als u voor de eerste keer komt, is een vragenlijst bijgesloten: wilt u deze lijst inge-
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2   Martini Ziekenhuis

vuld meenemen?

Proctoscopie

Bij een proctoscopie (proctum = endeldarm, scopie= kijkonderzoek) worden de 
anus en het slijmvlies van het laatste deel van de endeldarm bekeken met behulp 
van een korte metalen buis, de proctoscoop. 

Voorbereiding op het onderzoek

•  Tijdens het onderzoek vindt soms direct behandeling van aambeien of anus-
scheurtjes plaats. Als er sprake is van stoornissen van de bloedstolling of als 
u medicijnen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld 
Sintrommitis® (Acenocoumarol) of Marcoumar®, kunt u extra bloed verliezen. 
Daarom is het soms beter om voor het onderzoek tijdelijk met deze medicijnen 
te stoppen. Stop deze niet zelf. Overleg altijd eerst met uw (huis)arts.

•  Voorafgaand aan het onderzoek hoeft u geen dieet te volgen of andere voorbe-
reidingen te treffen. Soms wordt een microlaxklysma meegegeven die u thuis 
van tevoren dient in te brengen.

•  Het is verstandig om begeleiding mee te nemen naar het ziekenhuis en op de 
dag van de behandeling verder geen belangrijke verplichtingen aan te gaan.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek wordt in het algemeen goed verdragen maar kan vervelend aan-
voelen. Bij het onderzoek ligt u op de linker zijde op de onderzoeksbank. Nadat 
de arts de anus heeft bekeken en heeft onderzocht met de vinger (anaal toucher), 
wordt de proctoscoop via de anus in de endeldarm gebracht. Daarmee wordt het 
slijmvlies bekeken en wordt vastgesteld of er sprake is van aambeien, een anus-
scheurtje, of  andere afwijkingen.

Meestal worden de aambeien direct behandeld met bandligatie. Wat dat is, leest 
u hieronder. Het onderzoek en de eventuele behandeling duren ongeveer 5 mi-
nuten.

Aambeibehandeling

Als de arts besluit om de aambeien direct te behandelen, dan gebeurt dat met 
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Proctoscopie 3 

bandligatie. Bij bandligatie worden de aambeien met behulp van een zuigsysteem 
aange zogen en vervolgens met een elastiekje afgebonden. Na 3-7 dagen valt de 
aambei af. De behandeling zelf is weinig tot niet pijnlijk. Wel hebben veel mensen 
na de behandeling een paar dagen lang een onaangenaam aandranggevoel. In 
enkele gevallen kan het ook een aantal dagen flink pijn doen. Zo nodig kunt u 
hiervoor pijnstillers gebruiken. Heel soms kunt u wat bloed verliezen na de behan-
deling. Dit kan tot 4 weken na de behandeling nog optreden.

Behandeling anusscheurtje (altijd via een aparte afspraak)

Een scheurtje in de anus wordt behandeld met een botuline-injectie. Er worden 
twee injecties met een zeer dun naaldje in de kringspier van de anus gegeven. 
Hierdoor nemen de verhoogde spanning en de pijn meestal in een paar dagen af 
en kan het scheurtje genezen. De injectie zelf kan wel kortdurend pijnlijk zijn. Na 
de injectie hebben sommige patiënten tijdelijk minder controle over windjes en 
soms over de ontlasting.  

Na het onderzoek 

Na afloop van het onderzoek worden de bevindingen en eventuele behandeling 
met u besproken. 
Het is belangrijk dat u de dagen na de behandeling zo weinig mogelijk perst op 
de ontlasting. Zo vermijdt u dat de behandelde aambeien naar buiten worden ge-
perst. Als u last heeft van harde of moeizame ontlasting, kunt u tijdens de afspraak 
overleggen met de Maag-Darm-Leverarts of u enige tijd een licht laxeermiddel 
moet gebruiken. 
In de meeste gevallen krijgt u een controleafspraak voor over 6-8 weken mee.

Risico’s en complicaties

Na behandeling van aambeien kan bloedverlies optreden. Soms ook na langere 
tijd. In enkele gevallen treden ernstige nabloedingen op. Dan moet u contact op-
nemen met de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten via (050) 524 5940 of buiten 
kantooruren met de doktersdienst. 

De eerste week na de behandeling van aambeien kan anale pijn optreden die een 
enkele keer hevig kan zijn. U kunt dan een pijnstiller gebruiken. Als dat niet vol-
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4   Martini Ziekenhuis

doende effect heeft, kunt u contact opnemen met uw huisarts of behandelend 
maag-darm-leverarts. 

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid loopt. Bent u niet tevre-
den? Bespreek dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt 
ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de klachtenfunc-
tionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in 
de folder ‘Uw tevredenheid, onze zorg’.

Tot slot

Als u thuis nog vragen heeft dan verwijzen we naar de website. Indien nodig kunt 
u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Maag- Darm-Leverziek-
ten. 
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
9700 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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