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Het vakgebied proctologie houdt zich bezig met lichamelijke aandoeningen rondom het anale gebied.
Aambeien en andere klachten in het anale gebied komen veel voor en zijn goed te behandelen. Aambeien zijn
een soort spataderen (opgezwollen bloedvaten) in of rond de anus. Die kunnen door te veel druk uitzakken,
bloeden of pijnlijk zijn.
In deze folder vindt u informatie over het proctologisch onderzoek en wat u ervan kunt verwachten.

Het onderzoek

U ligt tijdens dit onderzoek op het onderzoeksbed op uw linkerzijde, met opgetrokken knieën. De arts verricht
vervolgens het proctologisch onderzoek met behulp van een proctoscoop, die wordt binnengebracht in uw
anus. Een proctoscoop is een kijkbuisje met daarin een lampje. Daarmee bekijkt de arts de binnenkant van de
anus en het laatste gedeelte van uw endeldarm.
Wanneer tijdens het onderzoek aambeien worden gevonden, streven wij ernaar de behandeling daarvan direct
uit te voeren. Bij behandeling (een zogeheten rubberbandligatie) wordt het betreffende bloedvat afgebonden
met elastiekjes waardoor het afsterft. Ook kan de arts een stukje weefsel wegnemen voor nader onderzoek
(biopsie).

Duur van het onderzoek
Het proctologisch onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek

•
•
•

U kunt na het onderzoek gewoon weer naar huis.
Als er een behandeling heeft plaatsgevonden, dan het zijn dat u de eerste 12 uur wat bloed verliest bij de
ontlasting. U kunt hier tot 3 weken na het onderzoek nog last van hebben.
Daarnaast kunt u na het onderzoek een zeurende pijn hebben in de anus. Deze klachten zijn meestal mild
en gaan vanzelf over.

De uitslag

Na het onderzoek bespreekt de arts de bevindingen met u. Als er tijdens het onderzoek een behandeling heeft
plaatsgevonden, is mogelijk een extra controle nodig. Dat hoort u van de arts. De (huis)arts die het onderzoek
heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag van het onderzoek ook.

Verwijzing naar ziekenhuis

Soms vindt de arts tijdens het proctologisch onderzoek een afwijking, die niet behandeld kan worden bij DC
Klinieken. Daarover informeert de arts u. Wij verwijzen u dan door naar het ziekenhuis voor een
vervolgbehandeling. Welk ziekenhuis dat is, overleggen wij met u.

Complicaties/klachten

Een proctologisch onderzoek is een veilig onderzoek en verloopt meestal zonder problemen. Toch komen soms
klachten of complicaties voor.
Na het onderzoek kan een nabloeding ontstaan. De kans hierop is echter heel erg klein. Wanneer u na
het onderzoek veel bloed verliest (meer dan 1 kopje), heftige buikpijn of koorts krijgt, neemt u dan
contact op met de kliniek waar u het onderzoek heeft gehad. Bel daarvoor met ons Service- en
Informatiecentrum via 088 0100 900.
Voor spoedgevallen kunt u buiten kantooruren contact opnemen met De ZorgCentrale via 020 5923 831.

•
•

Vragen

Als u nog vragen heeft over de behandeling, neem dan contact op met ons
Service- en Informatiecentrum via 088 0100 900.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden uw mening erg belangrijk.
Laat daarom uw waardering achter
op ZorgkaartNederland.nl!
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