
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

Proctologie spreekuur 
 
Inleiding 
Via uw huisarts heeft u een combinatie-afspraak gemaakt op het proctologie spreekuur van de 
chirurg. 
Wat houdt dit voor u in: 

 u neemt plaats in de wachtkamer van het Endoscopiecentrum op de 4ste etage, route 71; 

 er volgt een gesprek met de chirurg; 

 na het gesprek volgt een onderzoek en in principe ook direct een behandeling; 

 om het darmslijmvlies goed te beoordelen moet de darm volkomen of zo goed mogelijk 
schoon zijn. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een klysma.  

U dient er rekening mee te houden  dat de gehele procedure ongeveer 1/2 uur zal duren. U 
hoeft niet per se iemand mee te nemen. Op de dag van het consult mag u normaal ontbijten. 
 
Dus: Deze afspraak houdt in: een onderzoek en behandeling! 

Als u liever alleen een gesprek wilt en op een ander tijdstip het onderzoek en/of de 
behandeling, dient u een polikliniek afspraak te maken op de polikliniek Chirurgie. 

 
Het onderzoek 
Het onderzoek gebeurt in rugligging; uw onderbenen steunen in beenhouders, waardoor uw 
knieën opgetrokken zijn. De scoop wordt rectaal (via de anus) ingebracht. Dit kan even pijnlijk 
zijn. De dokter zal u precies vertellen wat er gebeurt. De scoop wordt langzaam in de darm 
opgeschoven. Om de darm goed te ontplooien wordt er af en toe via de scoop wat lucht 
ingeblazen; dit kunt u voelen. De lucht veroorzaakt soms krampen. Het is belangrijk dat u de 
lucht gewoon weer langs de normale weg laat ontsnappen; schaamt u zich niet hiervoor.  
Soms worden er stukjes weefsel uit de darmwand weggenomen voor verder onderzoek. Dit is 
niet pijnlijk. Eventuele aambeien kunnen direct behandeld worden door het plaatsen van 
elastiekjes in de darmwand. De behandelend arts deelt u na afloop mee wat er is gebeurd en de 
definitieve uitslag ontvangt u van de huisarts. 
 
Nazorg 
U kunt na het onderzoek wat bloedverlies via de anus verwachten.  Dit is normaal en daar hoeft 
u niet van te schrikken. Indien er elastiekjes geplaatst zijn, dan is het aan te raden om twee 
dagen bij de stoelgang niet te persen. Indien u  wat napijn heeft, kunt u 1.000 milligram 
Paracetamol (2 tabletten van 500 milligram) innemen.  
 
Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, meldt u dit dan nadrukkelijk aan uw 
huisarts, zodat deze hier eventueel actie op kan ondernemen!  
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Tot slot 
Een afspraak voor het proctologie spreekuur kunt u maken via het Endoscopiecentrum, 
telefoonnummer: (079) 346 25 09. 
Wilt u alleen een gesprek en op een ander tijdstip het onderzoek en/of de behandeling, dan kunt 
u een afspraak maken op de polikliniek Chirurgie (079) 346 25 85. 
 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. U kunt contact opnemen 
met het Endoscopiecentrum van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur via 
telefoonnummer (079) 346 25 09. 
 
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 
behandeling, laat dit ons dan weten.  
 
 
 

 
 


