
 
 
 

 

Dr. STEVEN DE CONINCK                Datum onderzoek:  
Dr. JAN BEYLS                   ……….. dag, …/…/….. 
Dr. CHANTAL BAERTSOEN               ……. uur 
Dr. EVELYNE DE DECKER               Nuchter: nee  
 
Dienst inwendige geneeskunde-gastro-enterologie 

 
Proctologisch onderzoek / anuscopie / 

rectoscopie 
 

 
 

           
 
 

 
 
 



 

Geachte heer/mevrouw, 
 

Uw geneesheer heeft bij U een proctologisch onderzoek afgesproken. Om ervoor te zorgen dat U 

voldoende geïnformeerd bent over het onderzoek en het doel ervan, vragen we U deze tekst te 

lezen. Dit is wel een algemene folder; het is belangrijk om u te realiseren dat uw persoonlijke 

situatie anders kan zijn dan hieronder beschreven. 

 

DOEL + PRINCIPE VAN EEN PROCTOLOGISCH ONDERZOEK 
 

Bij een proctologisch onderzoek wordt klinisch (met de vinger en handschoen) en endoscopisch 

(met een eenvoudig toestel, de anuscoop of rectoscoop) een onderzoek van de anus, het anaal 

kanaal en (een deel van) de endeldarm uitgevoerd. 

 

Het slijmvlies van (een deel van) de endeldarm en van het anale kanaal wordt daarbij met het 

blote oog doorheen een stevige buis geïnspecteerd (niet met een camera zoals bij andere 

endoscopische onderzoeken). 

 

Het onderzoek kan worden aangevraagd om symptomen te evalueren (bloed in stoelgang, anale 

jeuk of pijn,...) of als behandeling van aandoeningen zoals speen (= aambeien = hemorroiden), 

een anaal abces of fistels. 

 

VOORBEREIDING 
 

 

• U moet niet nuchter  zijn voor een proctologisch onderzoek. 

• Het is verstandig voor het onderzoek even te gaan plassen zodat u een lege blaas heeft.  

• Eventueel zal voor het onderzoek (zeker i.g.v. rectoscopie) een klein lavement worden 

geplaatst door de verpleegkundige. 

• Het onderzoek vindt plaats in de onderzoekskamer van de endoscopie unit (gelocaliseerd op 

de poli interne).  

• Het is belangrijk de onderstaande zaken van te voren met uw arts te bespreken:  

o Medicatie die u inneemt of tot voor kort innam (zeker bloedverdunners) 

o Ademhalingsproblemen 

o Hartproblemen 

o Kunstkleppen hart 

o Zwangerschap (of vermoeden van) 

o Overgevoeligheid voor lidocaïne (verdoving) 

 

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 



 

• U neemt plaats op de onderzoekstafel. 

• Houding: steunend op ellebogen en knieën. Alternatief bij anuscopie: linker zijlig. 

• Arts inspecteert de anus.  

• Hierop volgt een onderzoek met de vinger (= rectaal toucher). 

• Hierna volgt een anusscopie of rectoscopie: arts brengt een buisje (met voldoende glijmiddel 

op de top ingesmeerd) in via de aars. Dit laat toe om tot in de endeldarm te kijken. 

 

• Een proctologisch onderzoek doet normaal geen pijn en vereist meestal geen verdoving.  

 
 

DUUR VAN HET ONDERZOEK 

 

De punctie zelf neemt ongeveer 5 10 minuten in beslag. Wanneer een behandeling zal worden 

uitgevoerd (zoals bv. van aambeien) kan het onderzoek langer duren.  

 

VEILIGHEID EN RISICO’S 
 

Een proctologisch onderzoek op zichzelf is heel veilig.  

 

Behandelingen houden een iets groter risico in, maar ze zijn ook veilig. Uw arts bespreekt vooraf 

de mogelijke verwikkelingen. 

 

 

Indien u naar huis gaat na het onderzoek en er zich de eerste uren of dagen na het onderzoek 

ernstige problemen stellen, dient u uw huisarts te contacteren of de behandelende maag-

darmspecialist (via secretariaat 051/42.51.60) of dient u zich buiten de werkuren op spoedopname 

aan te melden. 
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