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Afspraak 

Meld u ten laatste 30 minuten voor het 
afgesproken uur aan bij het onthaal van 
het ziekenhuis. 

Breng de arts op de hoogte van: 
•  Stollingsproblemen of inname van bloed-

verdunners 
•  Allergieën (Latex®, XylocaineTM®…) 
•  Zwangerschap 

Voorbereiding 

De endeldarm wordt vooraf (thuis) gerei-
nigd met een klysma of lavement. U krijgt 
hiervoor op voorhand instructies van de 
verpleegkundige. Probeer ook de blaas te 
ledigen voor het onderzoek.

Wat is een anorectale 
manometrie? 

Een anorectale manometrie is een druk-
meting ter hoogte van de anale sluitspier 
en de endeldarm (laatste deel van de dik-
ke darm). Via dit onderzoek kunnen we de 
oorzaak achterhalen van klachten zoals 
o.a. constipatie en incontinentie.
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Het onderzoek 

•  U doet uw onderkleding uit en krijgt een 
ziekenhuisschort.

•  U gaat met opgetrokken knieën op uw 
linkerzijde op de onderzoekstafel liggen. 

•  Tijdens het onderzoek brengen we via de 
aars een dun slangetje (katheter) in met 
daaraan een leeg ballonnetje. Dit gebeurt 
met behulp van een glijmiddel, zodat het 
inbrengen niet pijnlijk is. 

•  We blazen het ballonnetje tijdens het 
onderzoek een aantal keer op.

•  Tijdens het onderzoek vragen we u om 
een aantal opdrachten uit te voeren 
zoals hoesten, knijpen of persen. Op die 
manier krijgt de arts informatie over de 
druk en de functie van de anale kring-
spier en endeldarm.

•  Als het onderzoek is afgerond, verwijde-
ren we de katheter. 

•  Het onderzoek zelf duurt ongeveer 15 
minuten. 

Na het onderzoek 

Na het onderzoek mag u meteen naar huis. 
Gebruik van wagen, fiets of openbaar ver-
voer is geen probleem. 

De gastro-enteroloog beoordeelt de me-
tingen en stelt een verslag op. U krijgt de 
uitslag van het onderzoek via uw behan-
delend arts.
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Contact

Maag-, darm- en leverziekten
Straat 98 
T  09 224 64 81 
E  secretariaat.gastroSL@azstlucas.be 

Artsen 
dr. Ercan Cesmeli 
dr. Frederik de Clerck 

Een samenwerking tussen:


