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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bevestigen wij uw afspraak op .....................................
om .............................. uur, bij dr. ............................., chirurg.
U kunt zich op de dag van de afspraak melden bij balie .............op
de begane grond. Graag uw identificatiesticker meenemen.
Inleiding
U heeft een afspraak gemaakt voor de combinatieafspraak “
Proctoscopie”. Dit betekent dat u op één dag consult chirurg en
een onderzoek ondergaat. De chirurg stelt vragen, voert lichamelijk
onderzoek uit en zal een proctoscopie verrichten. In deze folder
wordt informatie gegeven over het onderzoek die bij deze
combinatie afspraak hoort. Het onderzoek wordt gedaan op de
afdeling PKV (poliklinische verrichtingen).
U moet er rekening mee houden dat de totale duur in het ziekenhuis
ongeveer één uur zal zijn. Als u na het lezen van dit boekje nog
vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de assistente van de
polikliniek. (0251-265685)
Het onderzoek
Op de afdeling PKV (2e etage) vindt de proctoscopie plaats.
Proctoscopie
Binnenkort wordt u bij de polikliniek chirurgie verwacht voor een
darmonderzoek. Het deel van de darm, dat bij de darmuitgang zit,
de endeldarm of rectum, wordt dan onderzocht. Door dit onderzoek
is de arts in staat de binnenkant van het rectum te bekijken. Hij kan
dan mogelijke veranderingen van het slijmvlies constateren.
Voorbereiding
Clysma
U ontvangt hierbij een recept voor twee clysma’s. Deze kunt u bij uw
apotheek ophalen. De inhoud van de clysma’s moet leeggespoten
worden in de anus. De avond voor het onderzoek moet u de eerste
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clysma gebruiken, één uur voor het naar bed gaan.
De tweede clysma gebruikt u twee uur vóór het onderzoek.
Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek, kunt u bij het ontbijt en bij de lunch
een lichte maaltijd gebruiken, b.v. een kop thee met een beschuit. U
mag overdag wel thee en koffie gebruiken.
Het onderzoek
Op het afgesproken tijdstip neemt u plaats in de wachtruimte van de
PKV op de tweede etage.
Tijdens het gehele onderzoek wordt u begeleid door een assistente.
Tijdens het onderzoek draagt u geen onderbroek en ook geen
schoenen. U ligt op uw zij op de onderzoektafel.
Door de anus brengt de arts een buisje in het rectum. Dit is niet
pijnlijk Het veroorzaakt alleen een licht drukkend gevoel. Door
deze buis kan de arts de darmwand bekijken. Om gedeelten beter
zichtbaar te maken, wordt er soms wat lucht ingebracht. Dit kan
een minder prettig gevoel geven. Indien nodig kan de arts een klein
stukje (biopt) uit de darmwand nemen. Hiervan voelt u niets.
Baron behandeling
Indien er bij u sprake is van aambeien, dan kunnen deze worden
behandeld door het inwendig aanbrengen van een elastiekje om de
aambei. Dit kan iets gevoelig zijn en soms ook een drukkend gevoel
geven.
Het onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten.
Na het onderzoek
Het is mogelijk dat u na het onderzoek een beetje bloed verliest. Dit
is heel normaal en houdt vanzelf op.
De uitslag
De arts zal u gelijk vertellen wat hij ziet. Heeft hij echter een biopt
genomen dan zal hij u hiervan de uitslag vertellen als u weer op de
poli komt.
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