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Anale manometrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afspraak op 
 

(datum) .............................. 
 

(uur)  .............................. 
 

 

 

 



 
 

Beste mevrouw, meneer, 
 
In overleg met uw behandelende arts werd een 
onderzoek ‘anale manomtrie’ gepland. In deze 
folder vindt u informatie over het onderzoek. 
Heeft u nog extra vragen? 
Stel ze gerust aan uw arts of een 
verpleegkundige of neem contact op met de 
dienst gastro-enterologie. Wij helpen u graag 
verder. 
 

de artsen 
dr. Erwin Colpaert 
dr. Louise Krott 
dr. Marijke Paelinck 
dr. An Pieters 
dr. Lars Triest 
  
 

Wat is een anale manometrie? 
 

Bij een anale manometrie wordt de druk in de 
anus en het laatste stukje van de endeldarm 
gemeten.  
We controleren de werking van de kringspier. 
We meten de druk en de knijpkracht van deze 
spier door een ballonnetje op te blazen in het 
laatste stukje van de endeldarm. Dit ballonnetje 
is met een slangetje verbonden aan meet-
apparatuur. 
 

De anale manometrie wordt uitgevoerd om de 
oorzaak te achterhalen van klachten zoals 
verstopping en ontlastingsincontinentie.  
Als de kringspier niet goed werkt, kunt u 
problemen hebben met het lozen of het 
ophouden van de ontlasting. 
 
 

Het onderzoek  
 

Voorbereiding thuis: 
 

Om het onderzoek makkelijk te laten verlopen, moet 
het onderste stukje van de darm vrij van stoelgang 
zijn. Daarom is het noodzakelijk dat u thuis 2 uur 
vóór het onderzoek een lavement (cleen enema) 
opspuit via de aars.  
Probeer de vloeistof 10 minuten op te houden 
vooraleer u naar het toilet gaat.  
 
 

In het ziekenhuis: 
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. 
 

 U moet uw onderkleding uit doen. 

 U gaat liggen op het onderzoeksbed op uw 
linkerzij met opgetrokken knieën. 

 Daarna wordt er een dun slangetje (ongeveer 4 
millimeter dik) met achteraan een ballonnetje 
via de anus in de endeldarm gebracht. 

 Uit het slangetje kan een beetje water lopen.  
Dit kan u soms voelen. 

 De arts of verpleegkundige zal u vragen om een 
aantal oefeningen te doen, zoals hoesten en 
knijpen of persen met uw anus. 

 De ballon wordt tijdens het onderzoek enkele 
malen opgeblazen. Op een computerscherm 
wordt de drukmeting weergegeven. 

 Daarna wordt het slangetje verwijderd. 
 

Na het onderzoek mag u meteen weer naar huis. 
U mag uw normale activiteiten uitvoeren  
 
Een anale manometrie is een veilig onderzoek, 
waaraan geen complicaties verbonden zijn. 
 

 

Resultaat  
 

Uw behandelend arts krijgt het resultaat van het 
onderzoek toegestuurd.  
Hij of zij zal dit met u bespreken. 
  
Contactinfo 
 

Het onderzoek vindt plaats op de dienst gastro-
enterologie: route 87, 2de verdieping.  
 
Bent u verhinderd op de dag van uw afspraak?  
Laat het ons tijdig weten. 
 

dienst gastro-enterologie 
 

052 25 26 83   of    052 25 26 82 
 

maandag tot en met vrijdag  
tussen 8.00 en 17.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


