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Dhr./mevr. :.................................................................. 

 
Afspraak datum :...................................  tijd:................. 
 
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de afdeling Endoscopie, 
1e etage route 1.06. Op de begane grond neemt u lift B. Op 
de 1e etage gaat u linksaf en aan het einde rechtsaf. Vergeet 
niet uw aanvraagbriefje mee te brengen. Zijn uw gegevens 
gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak door bij de 
Inschrijfbalie op de begane grond.  
 

Doel van het onderzoek 
Bij de behandeling worden rubber bandjes om de aambeien 
geplaatst, waardoor de bloedtoevoer van de aambei wordt 
afgesneden en de aambei afsterft. Deze komen vanzelf met uw 
ontlasting mee naar buiten. Het onderzoek duurt ongeveer 20 
minuten.* 
 

Voorbereiding 
Het is erg belangrijk dat uw bloedstolling in orde is. Als u bloed 
verdunnende middelen (acenocoumarol, Marcoumar of Plavix) 
via de trombosedienst gebruikt, moet u met de arts die het 
onderzoek aanvraagt overleggen of u hiermee door kunt gaan. 

Gebruikt u Ascal, Aspirine of Persantin? Dan kunt u hiermee 
doorgaan. 
 

Verloop van het onderzoek 
Een arts voert het onderzoek uit, geassisteerd door een 
endoscopieverpleegkundige. De verpleegkundige legt u uit wat 
er gaat gebeuren en begeleidt u tijdens het onderzoek. 
 

 Wij vragen u plaats te nemen op een onderzoektafel. U zit 
op de knieën met uw buik op de tafel.  
 

 Een star buisje (de rectoscoop) wordt via de anus in de 
endeldarm gebracht. Door de rectoscoop kan de arts direct 
de binnenkant van het laatste gedeelte van de endeldarm 
nauwkeurig bekijken. Dit geeft een vreemd gevoel. 
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 Vervolgens schuift de arts een elastisch rubber bandje 

over het slijmvlies boven de aambei. Het inbrengen van 
het instrument en de elastiekjes kan een wat pijnlijk 
gevoel geven. Het is belangrijk dat u dan zo rustig 
mogelijk blijft liggen en u zoveel mogelijk ontspant. 

 

Na het onderzoek 

U kunt op eigen gelegenheid direct weer naar huis. Neem voor 
de zekerheid een extra onderbroek mee. De eerste 48 uur na 
de behandeling kunt u op de plaats van de behandeling nog een 
dof of pijnlijk gevoel hebben. Tevens kunt u het gevoel hebben 
dat u naar het toilet moet. Na verloop van enkele dagen droogt 

de aambei vanzelf op en valt eraf. 
 

Mogelijke risico’s en complicaties 
Het is mogelijk dat u de eerste zes tot veertien dagen na de 
behandeling wat bloedverlies hebt. Neem alleen bij ernstige 
bloedingen direct contact op met de Endoscopie afdeling.  
 

 Tijdens kantooruren neemt u contact op met de afdeling 
Endoscopie via telefoonnummer 010 - 893 0000.  

 
 Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoed 

Eisende Hulp via telefoonnummer 010 - 893 9393. 
 

Uitslag en vragen 
De arts bespreekt direct na het onderzoek de uitslag met u. 
Eventueel wordt er een vervolgbehandeling afgesproken. 
  
Wij hopen dat u na het lezen van deze folder met vertrouwen 
het onderzoek tegemoet gaat. Heeft u andere vragen over het 
onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie 
via de receptie. Telefoonnummer: 010 - 893 0000. 
 

* Wetenschappelijk onderzoek  
Als de arts bij u urine, bloed of weefsel afneemt voor 
onderzoek, dan kan het zijn dat dergelijk ‘lichaamsmateriaal’ 
overblijft. Dit materiaal kan worden gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt inzicht verkregen 
in het ontstaan en de behandeling van ziekten. Onderzoek moet 
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aan strenge voorwaarden voldoen, zoals het anoniem 

verwerken van uw lichaamsmateriaal.  
   
Alle belangrijke informatie over onderzoek van 
lichaamsmateriaal, vindt u via www.pathology.nl/voorlichting. 
Heeft u er bezwaar tegen dat uw lichaamsmateriaal voor 
wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt? Dan leest u in de 
folder op de website van Pathology hoe u bezwaar kunt maken.  
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