Echo endo-anaal
Klinische neurofysiologie- vaatfunctie

Binnenkort komt u voor een echo endo-anaal. Uw huisarts of specialist heeft u
hiervoor doorverwezen. In deze folder wordt uitgelegd wat een echo endo-anaal
inhoudt en krijgt u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek.
Het doel van de het onderzoek
Een echo endo-anaal is een onderzoek van de anale kringspieren met geluidsgolven.
Met dit onderzoek kunnen wij de dikte en vorm van de in- en uitwendige kringspier
beoordelen.
De voorbereiding op het onderzoek
In het belang van het onderzoek verzoeken wij u om:
• uw eventuele medicijnen gewoon in te blijven nemen
• de afspraak telefonisch te annuleren als u op de dag van het onderzoek uw
menstruatie heeft. Het onderzoek kan dan helaas niet doorgaan. Er wordt dan zo
spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt.
Het onderzoek
U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij Klinische neurofysiologie/vaatfunctie (zie
de achterkant van de folder voor het adres). U wordt verwezen naar de wachtkamer,
waar u wordt opgehaald door een neuroloog of laborant.
Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde op een bed. Er wordt met behulp van
gel een staafvormige probe enkele centimeters in de anus gebracht. Vervolgens
worden er echobeelden van de anale kringspier gemaakt. Hierbij wordt de
ingebrachte staafvormige probe rondgedraaid en lichtjes heen en weer geschoven.
Doorgaans wordt het onderzoek als niet pijnlijk ervaren. Als u echter ten gevolge van
littekens of wondjes enige irritatie ondervindt kunt u dit meteen aangeven.
De tijdsduur van het onderzoek
Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 30 tot 45 minuten.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt doorgestuurd naar de arts die het onderzoek
heeft aangevraagd. Indien u nog geen vervolgafspraak heeft voor de uitslag, dient u
deze zelf te maken.
Tenslotte
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzelt u dan niet en bel
naar onze afdeling. Het telefoonnummer staat op de achterkant van de folder.
Bent u verhinderd op de afgesproken tijd, neem dan ook zo spoedig mogelijk contact
met ons op.
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Naam: ______________________________
U heeft een afspraak op:
Datum: ______________________________
Tijdstip van onderzoek: _________________
Meldpunt: ____________________________

Voor de uitslag dient u, na het onderzoek,
zelf een afspraak te maken bij uw behandelend arts.

U krijgt de uitslag van uw arts op:
Datum: ______________________________
Tijdstip: ______________________________
Meldpunt: ____________________________
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