MDL-centrum

Anorectale manometrie
Klachten over de stoelgang zoals obstipatie of incontinentie kunnen samenhangen met
een gestoorde functie van anus of rectum (endeldarm). Wanneer u één van deze
klachten heeft, kan het zinvol zijn om een drukmeting te verrichten.
Uw behandelend medisch specialist heeft voor
u een afspraak gemaakt voor een anorectaal
functieonderzoek. Het onderzoek geeft
informatie over het functioneren van de
endeldarm en de anale sluitspier. Het
onderzoek bestaat uit een aantal testen. Deze
testen worden gedaan om na te gaan of er
verband is tussen uw klachten en eventuele
afwijkingen in de functie van de endeldarm
(laatste stukje van de darm) en/of kringspier
(anus).

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt twintig tot dertig
minuten.

Voorbereiding

Voor het onderzoek dient u te proberen
ontlasting kwijt te raken en te urineren, zodat
blaas en endeldarm leeg zijn. Als het nodig is,
wordt de endeldarm vooraf gereinigd met een
klysma. Het onderzoek vindt plaats op het
MDL-centrum (routenummer 1.4). Het
onderzoek wordt uitgevoerd door de artsonderzoeker en/of een
endoscopieverpleegkundige.

Voorbereiding op de functieafdeling

U wordt verzocht alleen uw onderkleding uit
te trekken en op uw linkerzijde met
opgetrokken knieën op de onderzoekstafel
plaats te nemen.

Manometrie

Tijdens het onderzoek ligt u stil en
ontspannen op een onderzoeksbank.
Allereerst wordt er een anorectale
manometrie uitgevoerd. Dit is een meting
waarbij de druk in de kringspier en in het

laatste stukje van de darm wordt
geregistreerd.
Er wordt een dun slangetje met daaraan een
ballonnetje via de anus ingebracht. Aan het
andere uiteinde is dit slangetje verbonden
aan meetapparatuur. Het inbrengen kan
kortdurend vervelend zijn. Vervolgens vraagt
de onderzoeker of verpleegkundige om een
aantal opdrachten te doen, zoals knijpen met
de anus, persen en hoesten.

Capaciteitsmeting

Na de manometrie wordt een
capaciteitsmeting uitgevoerd. Met deze test
wordt gekeken of de endeldarm een normale
functie heeft. Het ballonnetje wordt met
kleine beetjes tegelijk opgeblazen. Wij vragen
u om aan te geven wanneer u merkt dat er
zich iets vult in de darm. Hierna wordt het
ballonnetje nog wat verder opgeblazen tot u
aangeeft dat u naar het toilet zou kunnen. Tot
slot wordt het ballonnetje opgeblazen tot u
aangeeft dat u echt heel nodig naar het toilet
moet. Hierna wordt het ballonnetje direct
weer geleegd en wordt het slangetje
verwijderd.

Na het onderzoek

Direct na het onderzoek mag u weer eten en
drinken. Als u niet opgenomen bent, kunt u
zonder bezwaar zelf autorijden of met het
openbaar vervoer naar huis gaan.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden
beoordeeld door een MDL-arts.
Uw behandelend medisch specialist geeft u de
uitslag van het onderzoek.
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Procedure

MDL-centrum

Complicaties

Het onderzoek is niet pijnlijk. Veel patiënten
vinden het onderzoek wel gênant. Natuurlijk
zal het onderzoek zo discreet mogelijk
plaatsvinden. Bij een drukmeting van anus en
rectum komen zelden of nooit complicaties
voor.

Wat te doen bij ziekte of
verhindering

Bent u verhinderd op uw afspraak te komen,
neem dan zo snel mogelijk contact op met
het MDL-centrum, telefoonnummer
088 708 70 70.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen dan kunt u contact opnemen met het
MDL-centrum, telefoonnummer
088 708 70 70.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van uw medisch dossier inzien,
persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.
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