Inwendige rectale echo - anus sfincter
Inwendige echo via anus – sluitspier
Maag-, Darm- en Leverziekten / Endoscopiecentrum
Inleiding
Binnenkort vindt bij u een inwendige echo via de anus plaats. In deze folder leggen wij u uit hoe u zich thuis moet
voorbereiden, wat het onderzoek inhoudt en hoe het onderzoek verloopt.

Wat is een inwendige rectale echo?
Bij een echo-onderzoek zendt een apparaat (probe) geluidsgolven uit die door de mens niet te horen zijn. Deze
geluidsgolven worden teruggekaatst en afgebeeld op een televisiescherm. De probe heeft de dikte van een vinger en
wordt via de anus ingebracht. Indien nodig kunnen er foto’s gemaakt worden.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. U mag gewoon eten en drinken. Krijgt u nog andere onderzoeken,
dan gelden wel de daarbij horende voorbereidingen. Dit is dan van tevoren met u besproken.
Neem uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.
Meldt u zich 15 minuten voor het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten.

Het onderzoek
Nadat u zich gemeld heeft bij de balie Maag-, Darm- en Leverziekten, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Omdat
er bij ons verschillende onderzoeken plaatsvinden, kan het lijken dat een ander voorgaat. Een verpleegkundige haalt u
op uit de wachtkamer en neemt u mee naar de behandelkamer. In de behandelkamer schuift u uw broek of rok naar
beneden en gaat u op uw linkerzijde op een onderzoeksbrancard liggen, u wordt daarbij geholpen door de
verpleegkundige.
De scopist voelt eerst met de vinger en brengt daarna voorzichtig de probe naar binnen. Deze wordt voorzien van een
rubberen beschermhoes en glijmiddel. Het onderzoek duurt 10 minuten.

Na het onderzoek
Sommige patiënten willen na het onderzoek gebruik maken van het toilet.
U kunt met eigen vervoer of het openbaar vervoer naar huis.
Afhankelijk van de reden van de inwendige echo, kunt u na het onderzoek bloedverlies uit de anus hebben. Wij raden
u aan een maandverband mee te nemen.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Mogelijke complicaties
Bij ons zijn geen complicaties bekend. Een inwendige rectale echo is een veilige onderzoeksmethode.

Bent u verhinderd?
Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met de secretaresse van het Endoscopiecentrum, telefoon
(053) 4 87 33 18 (tijdens kantooruren).

Belangrijke contactgegevens
Onderstaande telefoonnummer is voor u van belang:
■ Maag-, Darm- en Leverziekten, Endoscopiecentrum, route D25, telefoon (053) 4 87 33 18.
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Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de
behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.
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