Proctoscopie

Scopiecentrum Interne geneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Proctoscopie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een afspraak
Scopiecentrum van het Dijklander Ziekenhuis te Hoorn.
U wordt verwacht voor proctoscopie:

Op:______________________ dag
Datum: _______________________
Onderzoektijd: _________________ uur
Plaats: Scopiecentrum (lift R, 6e etage)
Wat is een proctoscopie:

Bij een proctoscopie onderzoekt de arts de anus en het slijmvlies van de
endeldarm. Hij doet dit door een korte metalen of plastic buis (de proctoscoop) via
de anus in te brengen. Door deze proctoscoop kan de arts het gebied rond de anus
en de endeldarm bekijken. Dit wordt gedaan om eventuele afwijkingen op te sporen
of juist uit te sluiten.

Het onderzoek:

Een proctoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek, dat goed te
verdragen en vrijwel nooit pijnlijk is. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij op
de onderzoeksbank. De arts bekijkt de anus en onderzoekt deze met de vinger.
Vervolgens brengt de arts de proctoscoop naar binnen. In zeldzame gevallen kan
tijdens een proctoscopie de huid van de anus iets scheuren. Hierdoor kunnen
pijnklachten en wat bloedverlies ontstaan.
Het onderzoek duurt slechts enkele minuten. Wanneer de arts het onderzoek
uitbreidt met een behandeling, kan het langer duren. Soms neemt de arts met
een tang die door de proctoscoop wordt opgevoerd weefselstukjes weg voor
microscopisch onderzoek. Het wegnemen van weefselstukjes is niet pijnlijk, maar
veroorzaakt vaak wel wat bloedverlies.
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Behandeling van aambeien:

Als u grote aambeien heeft met bloedverlies bij de ontlasting, kan de arts beslissen
deze direct te behandelen. Een speciaal zuigertje trekt de aambei wat op, waarna
de arts er een plastic bandje over plaatst. Hierdoor is de aambei afgesnoerd en zal
binnen 1 – 2 weken loslaten. Deze behandeling is vrijwel pijnloos. Soms treedt er wel
forse napijn op. Wanneer de napijn aanhoudt of heel erg wordt, is het raadzaam
contact op te nemen met de arts.
Een paar dagen tot 2 weken na deze behandeling wordt het afgestorven
weefsel afgestoten. Dit kan een kleine bloeding veroorzaken. Wanneer u grotere
hoeveelheden bloed verliest, moet direct contact worden opgenomen met de arts
die het onderzoek verricht heeft.
Binnen kantooruren neemt u contact op met de polikliniek chirurgie; 0229 257828
Buiten kantooruren kan men via de receptie van het ziekenhuis contact opnemen
met de spoedeisende hulp: 0229 257257.

Voorbereiding:

In principe is er voor een proctoscopie geen voorbereiding nodig. Op advies van de
arts kan er een klysma gegeven worden. Hierover krijgt u dan informatie.

Medicijnen:

Overleg met uw arts als u bloedverdunnende medicatie gebruikt. Het gebruik
van deze middelen tijdens het ondergaan van een proctoscopie, met name bij
behandeling van aambeien, kan langdurige bloedingen veroorzaken.

Nazorg en uitslag:

De arts die de proctoscopie uitvoerde, bespreekt direct na afloop kort zijn
belangrijkste bevindingen. De uitslag van (eventueel) weefselonderzoek is uiteraard
niet direct beschikbaar. Daarom krijgt u de uitslag later van de arts die het
onderzoek heeft aangevraagd.
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Wachttijden:

Uiteraard proberen wij u op het afgesproken tijdstip te helpen. Soms kan het
gebeuren dat u toch langer moet wachten, door bijvoorbeeld een spoedingreep of
onvoorziene omstandigheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bereikbaarheid

Met de auto via de provinciale weg (N506), u volgt de borden Dijklander Ziekenhuis.
Bij het ziekenhuis is een parkeergarage waarvoor moet worden betaald. Het
scopiecentrum bevindt zich op de 6e etage via lift R.. U volgt hiervoor de route naar
lift R, 6e etage en meldt zich bij het scopiecentrum

Scopiecentrum (lift R, 6e etage)

Openingstijden ma – vrij: 08.30 uur – 16.30 uur.
Bereikbaar onder telefoonnummer: 0229-257281

Maag Darm Leverartsen werkzaam in het Dijklander Ziekenhuis
Dhr. drs.A.A. Karimbeg
Dhr. dr. R.M.L.G. Peeters
Dhr. dr. J. Schmidt
Dhr. dr. E. Schnekenburger
Mw. drs. M.S.Vlug
Dhr. dr. X.G. Vos
Dhr. dr. S. Balkema
Mw. dr. M.S.G. Sikkens

Verpleegkundig endoscopist
Mw. L. Kleimeer-Jansen
Mw. K. van der Vliet

Als u nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige
van de endoscopie afdeling en/of kijk op onze website: www.dijklander.nl
Artsen en verpleegkundigen van de endoscopie afdeling.
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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