
  

Inwendig onderzoek 
van de endeldarm 
 
Proctoscopie 
 

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.
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Inleiding 
 

Tijdens een proctoscopie bekijkt de arts met een korte, gladde buis 

van ongeveer tien cm lengte (een proctoscoop) het slijmvlies van de 

endeldarm. Dit om eventuele afwijkingen op te sporen of juist uit te 

sluiten. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.  

 

Beleving 

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten 

aan ongemak of pijn als u een onderzoek krijgt. Toch beleeft ieder 

mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u 

ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra 

rekening mee houden.  

 

Het onderzoek 
 

Tijdens het onderzoek ligt u op de linkerzij of eventueel in geknielde 

houding op de onderzoeksbank. De arts inspecteert uw anus en 

voert daarna een inwendig onderzoek uit met de vinger. Vervolgens 

brengt hij de proctoscoop naar binnen. Via de proctoscoop wordt het 

laatste gedeelte van de endeldarm bekeken.  

 

Eventueel kunnen kleine behandelingen (zoals het behandelen van 

aambeien) gedaan worden. 

 

 

Complicaties 
 

Een proctoscopie is meestal een veilig onderzoek, dat goed te 

verdragen is. Echter, geen enkele onderzoek is zonder risico’s.  

Heel soms kan er tijdens een proctoscopie een klein scheurtje in de 

huid van de anus ontstaan. Hierdoor kunnen pijnklachten en 

bloedverlies ontstaan.  
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Medicijnen 
 

Het gebruik van medicijnen moet u altijd van tevoren bij uw 

behandelend arts melden. Het betreft hier met name medicijnen die 

de bloedstolling beïnvloeden (Acenocoumarol, Sintrom®, 

Fenprocoumon, Marcoumar ® en Clopidogrel (Plavix®) en Ascal).  

 

 

Conclusie 
 

Na het onderzoek bespreekt u direct met de arts de eventuele 

behandelmogelijkheden. Sommige aandoeningen (bijvoorbeeld 

aambeien) kunnen op dezelfde dag behandeld worden. 

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust van 

maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek 

Dermatologie, tel. (078) 654 12 36. We beantwoorden uw vragen 

graag. 

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/  

 

 

http://www.asz.nl/foldertest/
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