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Drukmeting 
in de 
endeldarm



In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u 

informatie geven over de gang van zaken bij 

een drukmeting in de endeldarm (anorectaal 

functieonderzoek). Wij adviseren u deze informatie 

zorgvuldig te lezen.

Mocht u verhinderd zijn wilt u dan minstens 24 uur 

van te voren afbellen.

Doel van het onderzoek
Het onderzoek is bedoeld om een beeld te 

krijgen van het functioneren van de endeldarm, 

bekkenbodemspieren en voor het meten van de 

spanning en de knijpkracht van de kringspier.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, 

volgens het LONDON- protocol.

 − Op het poliklinische spreekuur (DEC- spreekuur) 

worden uw problemen, eventuele oorzaken en 

beperkingen in het dagelijks leven besproken. 

En aansluitend wordt het lichamelijk onderzoek 

uitgevoerd.

 − Naar aanleiding van de bevindingen is het 

anorectale functie onderzoek aangevraagd. De 

verpleegkundig specialist van het DEC-spreekuur, 

voert ook het anorectaal-functieonderzoek 

(ARFO) bij u uit.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig, u 

mag dus gewoon eten en u medicijnen innemen.



Onderzoek
Het onderzoek wordt op het MDL Centrum 

uitgevoerd. U moet zich bij de balie melden en in de 

wachtkamer plaatsnemen, waar u opgehaald wordt.

U moet voor het onderzoek uw onderbroek 

uit. Daarna gaat u op uw linkerzij liggen op de 

behandeltafel met opgetrokken knieën. Het is 

belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt en niet 

praat.

Er wordt een dunne katheter via de anus ingebracht 

en deze katheter moet goed op zijn plaats gebracht 

worden, dit kan even duren. Daarna start het 

onderzoek.

Met behulp van een ballonnetje aan het slangetje 

wordt de functie van de endeldarm onderzocht. 

Het ballonnetje wordt daarvoor een paar maal 

opgeblazen. Dit kan een drukkend gevoel geven. 

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en is niet 

pijnlijk.

LONDON-protocol
 − 3 minuten stilte.

 − 60 seconden rust.

 − 3x 5 secondenaanspannen van de kringspier. met 

30 seconden rust tussendoor.

 − 1x 30 seconden aanspannen van de kringspier 

met 60 seconden rust.

 − 2x hoesten kort maar krachtig.

 − 3x 15 seconden persen met 30 seconden rust 

tussendoor.
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 − RAIR hierbij wordt een ballonnetje snel 

opgeblazen en weer leeg gemaakt, zo nodig 

wordt dit herhaald.

 − Nu wordt de ballon opgeblazen tot u aangeeft 

dat u iets voelt.

 − De ballon wordt verder gevuld tot u aandrang 

voelt.

 − De ballon wordt verder gevuld tot u aangeeft 

dat de aandrang zo heftig is dat u naar het 

toilet zou rennen.

 − Aanvullend  kan het zijn dat u op het toilet de 

ballon moet uitpersen.

Voor elke stap krijgt u instructies.

Na het onderzoek
U kunt na het onderzoek direct weer naar huis.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt door uw 

behandelend verpleegkundig specialist bij de 

eerstvolgende afspraak besproken.

Tot slot
Heeft u nog vragen over dit onderzoek, of mocht 

u na het onderzoek klachten krijgen die misschien 

te maken kunnen hebben met het onderzoek en/of 

ingreep, dan kunt u contact opnemen met de balie 

van het Maag- Darm- en Levercentrum van het 

Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 17 77.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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