Anorectale manometrie
Maag-Darm-Levercentrum

Beter voor elkaar

Inleiding
Door middel van deze folder wil het Ikazia Ziekenhuis u informeren over de
anorectale manometrie die voor u is afgesproken. In deze folder wordt
omschreven wat een anorectale manometrie is en hoe de voorbereiding, de
uitvoering en de nazorg van het onderzoek verlopen. Wij adviseren u om
deze informatie zorgvuldig te lezen.

Anorectale manometrie
Dit onderzoek geeft informatie over het functioneren van de endeldarm en
de anale sluitspier. Zo kan nagegaan worden of uw klachten (ontlasting niet
op kunnen houden, het hebben van obstipatie/verstopping) verband
houden met eventuele afwijkingen in de endeldarm of de sluitspier.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Op de
afgesproken tijd kunt u zich melden bij het Maag-Darm-Levercentrum.
Zorg dat u uw afsprakenkaart en patiëntensticker meeneemt.

Het onderzoek
Het doel van de anale manometrie is het vaststellen van de werking van de
endeldarm en de anale kringspier. Dit gebeurt door middel van een
drukmeting.
Uitvoering van het onderzoek
U krijgt een papieren onderbroek aan. De anorectale manometrie wordt
uitgevoerd terwijl u op uw linkerzijde ligt. Er wordt via de anus een
slangetje met de dikte van 4 mm ongeveer 5 cm in de endeldarm
ingebracht. Daar doorheen druppelt water zodat de apparatuur de druk kan
meten. Bij de sluitspier wordt de rustdruk en de knijpkracht getest. Daarna
wordt een ballonnetje opgeblazen. Door de ballon langzaam met lucht te
vullen wordt het aandranggevoel van de endeldarm bepaald. Met het vullen
van het ballonnetje wordt het vullen van de endeldarm met ontlasting
nagebootst. Na dit testje laten we het ballonnetje leeglopen en wordt het
slangetje verwijderd.
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De duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 10 – 20 minuten.

Na het onderzoek
Het onderzoek veroorzaakt over het algemeen geen klachten.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt binnen een week naar uw behandelend
arts gestuurd, waarna de uitslag met u besproken zal worden.

Contact
De volgende telefoonnummers zijn voor u van belang als u de arts of het
MDL-centrum wilt bereiken.
Van maandag tot met vrijdag van 8.00 – 16.00 uur:
T 010 297 53 74
Op andere dagen en tijdstippen:
T 010 297 50 00
Vraagt u dan naar de dienstdoende arts assistent Interne Geneeskunde.

www.ikazia.nl
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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