Anuscopie
Gastro-enterologie
Patiënteninformatie

1. Inleiding
Geachte mevrouw, meneer,
Wij heten jou van harte welkom op de dienst maag-/darmziekten.
Wij geven je graag wat meer informatie over het onderzoek dat je
zult ondergaan. Indien je na het lezen van deze brochure nog
vragen hebt, zal de arts of verpleegkundige ze graag
beantwoorden. Wij wensen je verder een spoedig herstel toe.

2. Algemene informatie over het onderzoek:
anuscopie
 Voor dit onderzoek hoef je geen voorbereiding te volgen,
tenzij anders gevraagd.
 In sommige uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om een
klein lavement toe te dienen, om het rectum proper te
maken.
 Bespreek met je arts of je de medicatie die stollingsremmend
werkt, moet stoppen voor een eventuele ingreep.
 Tijdens een anusscopie zal de dokter de aars zowel inwendig
als uitwendig bekijken. Hij zal daarvoor gebruik maken van
een metalen buisje van ongeveer 15 cm lengte, dat langs de
aarsopening wordt ingebracht.
 Om het inbrengen te vergemakkelijken, word je gevraagd om
op de knieën en de handen op de tafel te gaan zitten, of als
dit niet mogelijk is, in linker zijligging. Een glijmiddel zal
worden aangebracht.
 Het onderzoek is niet pijnlijk maar het inbrengen kan een licht
ongemak veroorzaken, doch meestal van korte duur.
Mogelijke behandelingen zijn: aambeien of hemorroïden
afbinden of scleroseren.
 Na het onderzoek kan je nog gedurende de eerste uren een
pijnlijk gevoel ervaren. Ook is het mogelijk dat je licht
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bloedverlies vaststelt. Dit is echter van voorbijgaande aard en
normaal.
 Blijf je 24 uur na het onderzoek of de behandeling nog
buitengewoon veel pijn en/of extreem veel bloedverlies
ervaren, contacteer dan je arts.
 Indien je verdovende medicatie krijgt, mag je na het
onderzoek geen auto besturen. Hou er rekening mee dat je
de dag van het onderzoek best geen belangrijke beslissingen
neemt omwille van verminderd kortetermijngeheugen.

Dienst gastro-enterologie
Gebouw S – 1ste verdieping
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Deze publicatie is een uitgave van de dienst gastro-enterologie, in
samenwerking met de dienst communicatie van het Regionaal
ziekenhuis Heilig Hart Leuven.
Datum van afwerking: juli 2019
Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid
zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via
communicatie@hhleuven.be
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