
“Dokter ik heb last van mijn 
anus”



Klacht => Diagnose

• Hemorroïden

• Fissura ani

• Peri-anale fistels en abcessen

• (Geabcedeerde) Sinus pilonidalis



Hemorroïden 

• Inwendige en uitwendige hemorroïden

• Inwendige: mucosa, submucosa, fibro-elastisch weefsel, AV systeem 
(pl. hemorroïdalis superior)  => boven linea dentata!

• Uitwendige: pl. hemorroïdalis inferior, bekleed met anoderm => 
onder linea dentata

• Klachten





• Inwendige hemorroïden
Goligher’s classificatie 

• graad I:normaal niet prolaberend hemorroïdaal weefsel

• graad II: prolaps van hemorroïden bij defecatie, spontaan terugtrekken van de 
hemorroïden

• graad III: prolaps spontaan of bij ontlasting, manuele reductie nodig

• graad IV: permanente prolaps, niet reduceerbaar



Behandeling

• Gr I, II (III) 
• Conservatief

• Rubberbandligatie



Behandeling
• RBL (Barronligatie)



• Gr III en IV operatief
• Hemorroïdectomie

• Geniete anopexie (PPH)

• HAL

• Hemorroïdopexie (RAR, Pakravan)



Hemorroïdectomie

1937

1952



Hemorroïdectomie

• PIJN, PIJN, PIJN



Hemorroïdectomie

Anorectale functie

• Na hemorroïdectomie 0-28% incontinentie

• Oorzaak:
• Retractor (Parks-spreider)

• Sfincterletsel

• Afgenomen sensitiviteit rectum

• Verminderde capaciteit





Getromboseerd hemorroïd

• Inwendig: altijd conservatief (laxantia, orale pijnstilling, diltiazem)

• Uitwendig: ook primair conservatief

• Bij incisie en evacueren stolsel 36-40% binnen 1 dag nieuw stolsel en 
recidief na 1 jaar 24.4% vs 21% conservatief

• Indien chirurgie dan volledige excisie, echter cave morbiditeit (soiling, stenose van de 
anodermis, uitblijvende wondgenezing/ ontstaan van recalcitrante fissura ani of zelfs 
faecale incontinentie)



Skin tags



Fissura ani
• definitie van een anale fissuur is 

een radiaire (ischemische) 
ulceratie van het anoderm, 
distaal van de linea dentata en 
meestal posterieur gelegen (80 
tot 90%)



• Hypertonie van interne anale sfincter, spasme

• M. Crohn, infecties, maligniteit

• Van acute fissuren wordt 1/3 chronisch

• Conservatieve therapie (Diltiazem 2% 3dd intra-anaal) 45-70% 
effectief

• ISDN 30% hoofdpijn

fissuur



Chirurgische behandeling

• Injectie met Botuline toxine 25-40 IE in intersfincterische groeve, 8-12 
wkn herhalen

• Laterale interne sfincterotomie, 90-100% succesvol, echter cave
incontinentie 10%



Sinus pilonidalis

• Prevalentie 8.3%

• Gouden standaard radicale excisie
• Weken tot maanden wondgenezing, ziekteverzuim

• SSI 24%



Sinus pilonidalis

• Fenolisatie   1964
• Lokaal anesthesie, poliklinisch

• Kleinere wond

• Snellere genezing en dus werkhervatting (2-3dgn)

• SSI 8.7%

• Echter mogelijk meer recidieven 12.6% vs 11.1%







Peri-anaal abces



• 30-50% ontwikkeld peri-anale fistel

• Cave Fourniers gangreen
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Proctologie

• Gespecialiseerd proctologisch spreekuur waar patiënten met anale 
klachten na verwijzing door huisarts binnen 2 weken kunnen worden 
gezien

• Vast dagdeel 1x per week, vaste verpleegkundige, afwisselend gedaan 
door 2 chirurgen

• Voornamelijk op locatie Deurne, maar ook locatie Helmond



12cm

Proctologie
• Ptn met verdenking hemorroïden, fissura ani, perianale fistel, skin 

tags, condylomata accuminata, sinus pilonidalis, 
mucosa/rectumprolaps, obstructieve defecatie, incontinentia alvi, 
pruritus ani

• Behandeling kan direct worden gedaan 

• proctoscopie met rubberbandligatie

• excisie kleine skin tag of acrochordon onder lokaal anesthesie 

• biopten



Proctologie

• Later gepland 
• fenolisatie sinus pilonidalis 

• botox-injectie 

• diagnostiek tav fistula ani 

• ingrepen in dagbehandeling



12cm

Toekomst

• Gecombineerde poli/samenwerking met gynaecologie t.a.v
bekkenbodempathologie

• Multidisciplinair overleg



“Shit happens”
Behandelingsmogelijkheden voor fecale incontinentie



Indeling

• Fecale incontinentie

• “ik heb een verzakking dokter”/rectum prolaps



Fecale incontinentie

• 2% volwassen

• 46% in verpleeghuizen



• Anamnese (patroon, partus, urine, operaties)

• Lichamelijk onderzoek (sfinctercomplex, bekkenbodem, abdomen)



Behandeling (conservatief)

• Reguleren defecatie/bulkvormers
• Metamucil

• Loperamide

• BBFT (biofeedback)
• Bewustwording, effectiever aanspannen

• Darmspoeling
• Klysma’s

• Poire

• Peristeen





Behandeling (operatief)

• Indien jong volwassenen
• Sfincterrepair (40-60% succespercentages)

• Sacrale neuromodulatie

• Dynamische gracilisplastiek

• Colostoma

• “Oudere” patiënten
• colostoma



Sacrale neuromodulatie

• follow-up 5 jaar:    
• 89% fecale incontinentie 

• 36 % volledig continent

• Acceptabele morbiditeit



Dynamische gracilis plastiek

• redelijke lange termijn outcome

• aanzienlijke morbiditeit

• complexe chirurgie behoeft significante 

expertise om ervaring te houden 

• goede optie voor ernstige fecale 

incontinentie bij gebrek aan weefsel. 



Rectumprolaps/intussusceptie



“Prolaps”

• Risico vrouwen prolaps operatie 11-19%

• 30% opnieuw operatie recidief of incontinentie

• 33% verbetering BBFT

• Rectumprolaps/intussusceptie

• Rectocele

• Enterocele



Rectumprolaps (Circulair)



Klachten

• Incomplete evacuatie 

(ODS)

• Incontinentie 33%

• Bloederig slijmverlies 51%

• Perineale pijn 16%

• Soiling 24%

Lichamelijk onderzoek

• Rectocele (84 %)

• Solitair rectum ulcus 

(49 %)

• Hyperemie rectum en oedeem



(Symptomatische?) Rectocele



“Show me a woman and I will

show you a rectocele…”

Prof. John Nicholls, Emeritus Consultant Surgeon, St Mark's Hospital, Visiting Professor, Imperial College 

London, Consultant Surgeon, Policlinico di Monza, Italy, civil consultant adviser to the Royal Air Force



Enterocele



En dan??

• Laparoscopische rectovaginopexie (LVR)





LVR

• 70-80% verbetert continentie

• 5% recidief

• Morbiditeit 4%
• (materosie 1%)



En dan? 

• Altemeier-procedure



Hebben moeite met poepen…

Ik ben klaar voor 
mijn spoeling


