
   
Patiënteninformatie

Fistel bij de anus
Een fistel bij de anus is een ontstekingsgangetje dat ontstaat doordat er een anale klier verstopt 
raakt. Door de grote hoeveelheid bacteriën in dat gebied, ontstaat een ontsteking. Die zoekt 
zichzelf een weg naar buiten. Soms ontstaat daardoor een perianaal abces en in andere 
gevallen een fistel. Deze toont zich vaak als een soort puistje naast de anus, waar soms bloed, 
slijm of pus uitkomt. De fistel kan ook pijnlijk zijn.

De behandeling is operatief, onder algehele narcose of ruggenprik. Wat voor ingreep er nodig is, 
hangt af van hoe het gangetje loopt en waar het inmondt in het anale kanaal. Bij een 
oppervlakkige inmonding, kan het gangetje opengemaakt worden, waarna het van binnenuit 
naar buiten dicht moet groeien. Als de inwendige opening hoger in het anale kanaal is kan dit 
niet, omdat er bij het openmaken teveel kringspiervezels kapot zouden gaan. In dat geval wordt 
de fistelgang weggehaald, en wordt de opening vanbinnen afgedicht met een slijmvlieslapje 
(mucosal advancement plastiek). Soms moet er eerst een soort drain geplaatst worden door het 
gangetje (setondrain). Deze blijft 2 maanden zitten, waarna een definitieve operatie volgt. Dit 
kan een mucosal advancement plastiek zijn of een L.I.F.T. procedure. Bij de L.I.F.T. wordt de 
fistel tussen de inwendige en uitwendige kringspier ontkoppeld, waardoor deze verschrompelt 
en er genezing plaatsvindt. 

Meestal kan pas tijdens de ingreep betrouwbaar worden beoordeeld welke oplossing gekozen 
moet worden. Alle behandelingen van de perianale fistel hebben ongeveer 70% kans op succes. 
Helaas is de afwijking vaak hardnekkig en kan dus terugkomen. Als het nodig is om voor de 
ingreep meer informatie te hebben over het verloop van het gangetje, of bij het terugkomen van 
de afwijking, kan een MRI scan gemaakt worden. 

Geen enkele ingreep is vrij van complicatierisico. Bij alle behandelingsvormen kan een 
nabloeding of een wondinfectie ontstaan. De kans op complicaties bij deze ingreep is klein. 

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie (tel. 079-3462585) van 8.15-
16.30 uur of buiten deze tijden met de Spoed eisende hulp afdeling (tel. 079-3462539)
 
Tot slot
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl. 
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