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U heeft een afspraak voor een proctoscopie van de anus. In deze folder wordt beschreven wat
dit onderzoek inhoudt en kunt u lezen over de gang van zaken tijdens het onderzoek.
Wat is een proctoscopie
Een proctoscopie is een onderzoek waarbij met behulp van een kort, hol buisje de binnenkant van het anaal kanaal en de endeldarm kan worden bekeken. Bij dit onderzoek kan op
deze wijze een goed zicht verkregen worden op het slijmvlies van de endeldarm, maar ook
op de inwendige aambeien en de huid van het anaal kanaal.
De voorbereiding
Een specifieke voorbereiding is niet nodig voor dit onderzoek.
Het onderzoek vindt plaats op de MDL-Endoscopie, gebouw H-Midden, 3e etage (H3-Midden).
De afdeling is bereikbaar via de liften gebouw H-Noord (volgt u de bewegwijzering).
U dient zich te melden bij de balie van de MDL-Endoscopie, ruimte H-358.
Het onderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek is er nog een gesprek met de arts.
Het onderzoek is in veel gevallen niet pijnlijk. Het wordt soms wel als vervelend ervaren.
Voor dit onderzoek is het dan ook meestal niet noodzakelijk om pijnstillende of rustgevende
middelen te gebruiken.
Naast een gedegen onderzoek van het laatste deel van het darmkanaal, kunnen
–afhankelijk van de vraagstelling van het onderzoek– biopten worden afgenomen en
aambeien of abcessen worden behandeld. Het onderzoek zelf duurt maximaal 10 minuten.
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Eventuele bij- of nawerkingen
Indien uitsluitend wordt gekeken, zijn er geen bijwerkingen te verwachten. Wordt er ook
een behandeling toegepast, dan kan na de procedure tijdelijk pijn ontstaan of wat bloedeventuele bijwerkingen die voor u van toepassing kunnen zijn.
De uitslag
Uw behandelend specialist of huisarts ontvangt de uitslag van het onderzoek. Soms zal de
arts die het onderzoek verricht heeft, u alvast een voorlopige uitslag geven. Uw eigen arts zal
met u bespreken wat de verdere gang van zaken is.
Vragen
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, belt u dan gerust.
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U kunt ons bereiken op telefoonnummer (010) 704 02 66.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

verlies. De arts die het onderzoek uitvoert brengt u voor het onderzoek op de hoogte van

