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Anorectale manometrie
Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een
anorectale manometrie te laten doen. Uw arts heeft u
hierover geïnformeerd. Het onderzoek wordt gedaan door
een hiervoor opgeleide endoscopieverpleegkundige. In
deze folder vindt u informatie over de gang van zaken
rondom dit onderzoek.
Wat is een anorectale manometrie?

Een anorectale manometrie is een onderzoek waarbij de spanning van
uw rectum en anus kan worden opgemeten. Dit gebeurt met behulp
van een flexibele katheter. Deze katheter bestaat uit een dun flexibel
slangetje met op de tip een ballonnetje. De katheter is aangesloten op
een computer die de metingen registreert en weergeeft in grafieken.
Voorbereiding Er zijn geen bijzondere voorbereidingen voor dit
onderzoek nodig.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd op de afdeling Endoscopie.
De endoscopieverpleegkundige roept u binnen wanneer u aan de beurt
bent. U doet dan uw schoenen en uw broek of rok uit. Daarna neemt u
plaats op de onderzoekstafel, uw onderbroek schuift u vervolgens naar
uw knieën en uw onderlichaam wordt bedekt.
Hierna gaat u op uw linkerzijde liggen. De verpleegkundige brengt de
katheter voorzichtig via de anus ongeveer tien centimeter in het rectum.
De verpleegkundige beweegt dan de katheter voorzichtig op en neer,
om de spanning van de spieren op verschillende plaatsen te kunnen
registreren. Vervolgens wordt de katheter op de bil vastgemaakt met
behulp van een pleister en gaat de meting verder. Tijdens het onderzoek
vraagt de verpleegkundige u om een aantal keren de anus dicht te
knijpen, te persen en te hoesten. Hierbij wordt de druk voortdurend
opgemeten.
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De ballontip van de katheter wordt langzaam met lucht gevuld. U geeft
dan steeds aan wanneer u de ballon niet goed of juist heel goed voelt en
wanneer u aandrang tot ontlasting krijgt. Het inbrengen van de katheter
in de anus kan een vreemde gewaarwording zijn. Pijnlijk is het niet.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten. Houd er rekening mee
dat door onverwachte omstandigheden de wachttijd soms tot meer dan
een uur kan oplopen.

Nazorg

Er is geen nazorg nodig voor dit onderzoek.

Wanneer neemt u direct contact op?

Het is mogelijk dat er licht bloedverlies is, doordat er een scheurtje in
de anus of de darmwand ontstaat. Dit bloedverlies verdwijnt meestal
binnen 12 tot 24 uur. Waarschuw uw arts als u langer dan deze
aangegeven tijd klachten houdt. Neem hiervoor binnen kantooruren
contact op met de afdeling Endoscopie. Buiten kantooruren kunt
ucontact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw arts tijdens uw volgende
polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u om dringende redenen niet naar uw afspraak komen? Geef dit
dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Endoscopie. Er kan dan
een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op
met de afdeling Endoscopie.
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Tot slot

Wilt u er aan denken om bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw
patiëntenpas mee te nemen, als u die heeft?

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 - 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
Afdeling Endoscopie
040 - 239 87 85
Spoedeisende Hulp
040 - 239 96 00
Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Echoscopie kunt
u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten
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Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief:
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief

Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

