
Sophia Kinderziekenhuis 

Drukmeting in de endeldarm 
 



Binnenkort komt u met uw kind naar het Erasmus MC-Sophia. De arts gaat bij uw kind de druk 

in de endeldarm meten. Zodra de datum van het onderzoek bekend is, nemen wij contact met 

u op om een afspraak te maken. 

 

Onbekend kan heel eng zijn! 

Wanneer een kind een onderzoek of een behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan, 

wint angst het vaak van de normale nieuwsgierigheid. Het is van belang dat u uw kind zo 

goed mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor 

het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert. Zo geeft u uw kind de mogelijk-

heid zich voor te bereiden op dat wat komen gaat. 

 

Specifieke voorbereiding 

Meestal krijgt het kind op de ochtend van de dag van het onderzoek een klysma. Het laatste 

deel van de endeldarm moet namelijk schoon zijn van ontlasting om de juiste metingen te 

verkrijgen. Als u uw kind het klysma thuis zelf kunt geven, krijgt u daarvoor een recept van 

de behandelend arts. 

 

Doel van het onderzoek 

Door middel van dit onderzoek kan het functioneren van het kringspiermechanisme rondom 

de anus worden bepaald. Hierdoor kan de arts nagaan of uw kind al dan niet in staat is de 

ontlasting goed op te houden of makkelijk te lozen. Hij kan ook zien of daarbij stoornissen 

optreden. 

 

De dag van het onderzoek 

Op de afgesproken tijd meldt u zich met uw kind bij de balie van de afdeling Dagverpleging 

op de tweede etage, gang E. Wanneer u het Erasmus MC-Sophia door de hoofdingang bin-

nenkomt, bevindt u zich al op de eerste etage. Er kan een ouder of verzorger bij het onder-

zoek aanwezig zijn. Tijdens het onderzoek kan uw kind een dvd bekijken. Het onderzoek 

duurt een half uur tot maximaal een uur. Na het onderzoek mag uw kind weer mee naar 

huis. 

 

Het onderzoek 

Uw kind gaat op zijn of haar rug op een tafel liggen met opgetrokken knieën. Daarna brengt 

de arts een dun slangetje in de anus. Dit slangetje is aangesloten op een apparaat dat het 

functioneren van het kringspiermechanisme bepaalt. De arts vraagt oudere kinderen te 

drukken alsof ze moeten poepen en te knijpen alsof ze ontlasting moeten ophouden. Hierna 

wordt een deel van het onderzoek herhaald met een ander slangetje. Aan dit slangetje zit 

een ballonnetje dat met lucht wordt gevuld als het in de anus is gebracht. Hiermee wordt het 

aandranggevoel nagebootst. De arts kijkt hoe uw kind hierop reageert. 
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De uitslag 

Na het onderzoek vertelt de arts u zijn eerste indruk. Om de verdere uitslag van het onder-

zoek met u te bespreken, wordt u verwacht op het spreekuur. Hiervoor maakt u een aparte 

afspraak. U kunt ook een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur, u hoeft dan niet 

naar het ziekenhuis te komen. 

 

U kunt uw kind vertellen dat 

- het onderzoek in het ziekenhuis maximaal één uur duurt, maar dat u erbij blijft 

- de arts tijdens het onderzoek verschillende keren een slangetje in de anus brengt, maar 

 dat het geen pijn doet 

- hij of zij daarom op de rug moet liggen met de knieën opgetrokken 

- de arts hem of haar tijdens het onderzoek zal vragen om te drukken alsof je moet poepen 

 en te knijpen alsof je je ontlasting moet ophouden 

- er tijdens het onderzoek een leuke dvd wordt afgespeeld 

- hij of zij na het onderzoek meteen weer met u naar huis mag. 

 

Kinderen kunnen zich bij het woord slangetje een verkeerd beeld vormen en denken dat het 

om een levende slang of tuinslang gaat. U kunt dit voorkomen door uit te leggen dat het om 

een dun, hol plastic buisje gaat. 

 

Nog vragen? 

Wanneer u nog vragen heeft over het onderzoek, aarzelt u dan niet deze aan ons voor te 

leggen. U kunt de afdeling Dagverpleging bereiken van maandag tot en met vrijdag via tele-

foonnummer 010 - 703 67 95.  
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Erasmus MC - Sophia 

Dr. Molewaterplein 60 

3015 GJ  Rotterdam  

Tel (010) 704 0 704 

www.erasmusmc.nl 5
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