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Endo-anaal
echo-onderzoek

Inwendig kijkonderzoek van de anus
en endeldarm
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Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u
informeren over het endo-anaal echo-onderzoek. Wij adviseren u deze
informatie zorgvuldig te lezen.
Wat is een endo-anaal echo-onderzoek?
Een endo-anaal echo-onderzoek (vaak afgekort als ‘endo-anale echo’) is
een inwendig echo-onderzoek (een kijkonderzoek) van de anus en het
laatste deel van de endeldarm. Het onderzoek wordt uitgevoerd met
een echo-endoscoop. Dit is een buis of een slang met aan het uiteinde
een echokop.
Een echo-onderzoek is een beeldvormend onderzoek waarbij gebruik
gemaakt wordt van geluidsgolven om weefsels in kaart te brengen. Via
de teruggekaatste geluidsgolven wordt op een beeldscherm een beeld
gevormd van de weefsels.
Het doel van het onderzoek
Een endo-anaal echo-onderzoek wordt meestal gebruikt bij:
−− Incontinentie voor ontlasting; met een endo-anale echo kunnen
beschadigingen van de kringspier van de anus worden opgespoord.
−− Fistels (pijpzweer) van de anus; met een endo-anale echo kan de
fistel en hoe de fistel loopt worden vastgesteld. Dit is belangrijk voor
de behandeling van een fistel.
−− Kanker van de anus of endeldarm; met een endo-anale echo kan de
arts vaststellen of en hoe ver de tumor door de darmwand heen is
gegroeid.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek hoeft uw darm niet leeg te zijn. U mag daarom
gewoon ontbijten en u hoeft niet te laxeren om uw darm leeg te maken.
Medicijngebruik
Uw medicijnen mag u innemen zoals u gewend bent.
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Het onderzoek
U wordt binnen geroepen en begeleid door de endoscopie-assistente/
verpleegkundige. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij. De
verpleegkundig specialist/arts brengt een buisje (de echo-endoscoop)
een klein stukje in uw endeldarm via uw anus. Het onderzoek duurt
ongeveer 15 minuten.
Bij mensen die een fistel hebben, kan de verpleegkundig specialist/
arts waterstofperoxide inspuiten in de uitwendige fistelopening om
de locatie van de fistel aan de binnenkant te bepalen. Dit kan een wat
branderig gevoel geven.
Doet het onderzoek pijn?
Als u zich tijdens het onderzoek kunt ontspannen, dan is het onderzoek
vaak minder pijnlijk. Het inbrengen van de echo-endoscoop gaat dan
makkelijker. Veel mensen vinden vooral het inbrengen van de echoendoscoop vervelend. Als u last hebt van kloofjes rond de anus, kan
dit onderzoek pijnlijk zijn. U kunt dan het beste ‘s ochtends de crème
gebruiken die u heeft ter behandeling van de kloof.
Na het onderzoek
Meestal krijgt u de uitslag direct na het onderzoek. Het kan ook zijn dat
u een aparte afspraak moet maken met uw behandelend arts voor het
resultaat.
Complicaties
Een endo-anaal echo-onderzoek is een veilig onderzoek. Er komen
eigenlijk geen complicaties voor. Wanneer u een scheurtje of wondje bij
de anus heeft, kunt u daaraan tijdens en vlak na het onderzoek wat pijn
hebben.
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Tot slot
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan
gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Ook kunt u contact
opnemen met het Maag-, Darm- en Levercentrum van het Maasstad
Ziekenhuis via (010) 291 17 77.
In dringende gevallen, buiten kantoortijd, kunt u contact opnemen met
de dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde. Deze is bereikbaar
via de telefoniste van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 19 11.
Bent u verhinderd op de dag van het onderzoek, dan kunt u zich wenden
tot het Maag-, Darm- en Levercentrum van het Maasstad Ziekenhuis via
(010) 291 17 77.
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Notities
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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.

Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
T: (010) 291 19 11
E: info@maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

02784-NL, 24 november 2017

Maasstad Ziekenhuis

