
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENDO-ECHOGRAFIE ANAAL 
 

 

 

  



  



Uw afspraak 
 

Als u bent opgenomen op de verpleegafdeling, is onderstaande 
voor u niet van toepassing.   
  

Uw afspraak  
  
Gegevens patiënt   

  
Dhr./mevr.:........................................................................  
  
Afspraak onderzoek  

  
Afspraak datum:.................................................................  
  
Tijdstip melden:..................................................................  
  
Tijdstip onderzoek: .............................................................  

 
Locatie afspraak:     

 Franciscus Gasthuis, Rotterdam  

 Balie 320, 3e etage     

 
 Franciscus Vlietland, Schiedam 

 Dagbehandeling lift C, 2eetage, route 

2.03 

 
 
 
▪ Kunt u niet op de afgesproken tijd komen? Annuleer of 

verzet uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren. Anders zijn wij 

genoodzaakt om de kosten van het onderzoek in rekening te 

brengen.  

 

▪ Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen in de 

onderzoekskamer.  

 
 

 



Inleiding 
In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om een 
anale endo-echografie te laten verrichten. In deze folder geven 
wij u informatie over dit onderzoek. De rectale endo-echografie 
duurt meestal vijftien minuten. 
 

Algemeen 
Bij een endo-echografie rectaal onderzoekt de Maag-, Darm- & 
Lever-arts (MDL-arts) de anus en/of endeldarm. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een starre dunne probe (staaf) van 
ongeveer één centimeter, met aan het uiteinde een klein echo-
apparaatje. De probe is voorzien van een beschermend 
condoom.  
 
De arts brengt de probe via uw anus in de endeldarm. Het 
echo-apparaatje zendt onhoorbare geluidsgolven uit. De echo's 
van deze geluidsgolven worden na weerkaatsing in het lichaam 
weer opgevangen en omgezet in een zichtbaar beeld op de 
monitor. Doordat de geluidsgolven diep in de weefsels 
doordringen, is het mogelijk om informatie te krijgen over de 
toestand van weefsels die dieper liggen. Deze zijn met de 

gewone endoscoop niet te zien. 
 

Voorbereiding 
Voor dit onderzoek is gewoonlijk geen voorbereiding nodig. U 
hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Soms is het wel 
nodig dat uw darm schoon is, dit heeft de arts met u 
besproken. De endoscopie-assistente geeft u dan als 
voorbereiding een klysma via de anus om de darm schoon te 
spoelen. 
 

Onderzoek 
Voor het onderzoek vragen wij u vriendelijk om uw 
onderlichaam te ontbloten en uw schoenen uit te doen. Bij 
aanvang van de endo-echografie ligt u op uw linkerzij met iets 
opgetrokken knieën.  
 
De MDL-arts brengt eerst verdovende gel aan bij de anus en 
doet met de vinger een rectaal onderzoek. Hierna wordt de 
probe voorzichtig via de anus een klein stukje in de endeldarm 



gebracht, zodat het gebied rond de anus en de endeldarm 
geïnspecteerd kunnen worden. De MDL-arts kan tijdens het 
onderzoek via de probe, water in de endeldarm spuiten, 
waardoor de geluidsgolven beter worden geleid. Het onderzoek 
is zelden pijnlijk. 
 
Wanneer het onderzoek wordt verricht in verband met een 
fistel, kan het zijn dat de arts kortdurend wat waterstofperoxide 
gebruikt. Dit kan kortdurend pijnlijk zijn, maar is nodig om de 
fistel in beeld te kunnen brengen. 
 

Na het onderzoek 
Na afloop van het onderzoek kunt u zich weer aankleden als u 
zich goed voelt. Het is verstandig naar een toilet te gaan 
voordat u naar huis gaat.  
 

Complicaties 
Een anale endo-echografie is over het algemeen een zeer veilig 
onderzoek. Complicaties komen gelukkig zeer zelden voor. In 
een enkel geval ontstaat er een scheurtje in de anus of het 
rectum. Dit geneest meestal spontaan. 

 

Uitslag 
De MDL-arts maakt direct na het onderzoek een verslag van de 
rectale endo-echografie voor uw behandelend arts. Het is 
gebruikelijk dat de MDL-arts u na afloop iets verteld over zijn 
bevindingen. 
 

  



Vragen 
Wij hopen dat u na het lezen met vertrouwen het onderzoek 
tegemoet gaat. Als u nog vragen heeft, kunt u van maandag tot 
vrijdag met ons contact opnemen. 
 
Franciscus Gasthuis 
Afdeling Endoscopie, op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur, via 
telefoonnummer 010 – 461 6161. 
 
Franciscus Vlietland 
Afdeling Endoscopie, op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur, via 

telefoonnummer 010 – 893 3131. 
 
Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact opnemen met de 
Spoedeisende Hulp: 
▪ Franciscus Gasthuis: 010 - 461 6720 
▪ Franciscus Vlietland: 010 - 893 0101 (bereikbaar van 10.00 

uur tot 21.00 uur. Buiten deze uren kunt u contact opnemen 
met de SEH Franciscus Gasthuis) 

 
Als u bent opgenomen op de verpleegafdeling, kunt u altijd uw 

verpleegkundige om informatie vragen. 
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