
Anale jeuk- en pijnklachten

 Proctologie



Pijn en jeuk in en rond de anus kan verschil-
lende oorzaken hebben. Er kunnen wondjes 
zitten, uitwendige aambeien of een kloofj e. 
Ook kan de huid rond de anus rood en 
geïrriteerd zijn. Door jeuk kan men gaan 
krabben, waardoor er juist wondjes kunnen 
ontstaan en de klachten kunnen verergeren. 
Soms is er niets te zien aan de buitenkant, 
maar is het ongemak des te groter. 

Veel voorkomende aandoeningen die wij 
behandelen zijn: aambeien, marisken, fi ssuur 
en overige anale pijn- en jeukklachten. 
Met een verwijsbrief kunt u een afspraak 
maken voor het proctologisch spreekuur. 
Indien mogelijk zullen wij uw klachten direct 
tijdens het eerste consult behandelen. 
Zowel diagnose als behandeling vallen binnen 
de basisverzekering. U dient wel rekening te 
houden met uw eigen risico.

Aambeien
Ongeveer 1 op de 3 mensen heeft last van 
aambeien. Aambeien komen zowel bij vrouwen 
als mannen voor. Aambeien ontstaan meestal 
door een verhoogde druk rond de anus, 
zoals bijvoorbeeld bij persen. Aambeien 
kunnen zowel inwendig als uitwendig zitten.
Inwendige aambeien zijn zwellingen van 
het slijmvlies van de endeldarm. Ze kunnen 
ontstaan door erfelijke aanleg, harde 
ontlasting of hard persen. Aambeien doen 
meestal geen pijn, maar kunnen wel bloed-
verlies geven. Andere klachten kunnen zijn 
jeuk, irritatie, branderigheid en gevoeligheid 
rond of in de anus. Soms zijn de aambeien 
ook voelbaar als bobbels rond de anus, 
doordat ze zijn uitgezakt.

Uitwendige aambeien ontstaan door kleine 
stolsels in de aders rond de anus. Deze kunnen 
het gevolg zijn van hard persen door een 
bevalling of bij obstipatie (verstopping). 
Uitwendige aambeien zijn meestal zeer pijnlijk.

Anale jeuk- en pijnklachten zijn erg vervelend. Het komt veel 
voor, maar uit schaamte wordt hier vaak maar weinig over 
gesproken. Het medisch vakgebied dat zich bezig houdt met 
klachten en aandoeningen rondom de anus heet proctologie. 
De Mauritskliniek heeft een speciaal proctologisch spreekuur. 



Marisken (huidfl apjes)
Marisken zijn goedaardige huidplooien 
rondom de anus. Ze worden ook wel 
‘skin tags’ of ‘huidfl apjes’ genoemd. 

Men weet niet precies hoe marisken ontstaan. 
Een theorie is dat een mariske het restant 
is van een aambei of een gestolde ader.

Marisken zijn volkomen onschuldig en geven 
gewoonlijk geen klachten. Omdat ze bij de 
anus zitten, kunnen ontlastingsresten in de 
plooien van de mariske achterblijven wat voor 
jeuk en irritatie kan zorgen. Marisken bloeden 
over het algemeen niet.

Fissuur
Een fi ssuur is een kloofj e in de anus. Een 
fi ssuur is meestal erg pijnlijk. Soms kan het 
wat bloedverlies geven. Andere klachten 
kunnen zijn: jeuk, irritatie, branderigheid, 
gevoeligheid rond of in de anus. Meestal 
nemen de klachten toe tijdens en in de 
uren na de ontlasting. 

Hoe een fi ssuur ontstaat, is vaak niet helemaal 
duidelijk. Waarschijnlijk ontstaat het als de 
ontlasting tijdelijk wat harder is. Een fi ssuur 
geneest soms spontaan, vaak ook niet. Door 
de pijn worden de anale kringspieren strak 
aangespannen, bewust of onbewust. Door 
het aanspannen stroomt er minder bloed 
naar de kringspier. Het kloofj e dat is ontstaan 
kan daardoor niet goed genezen.

Proctoscopie is een onderzoek waarbij met 
een proctoscoop in het laatste stuk van de 
darm gekeken wordt. Een proctoscoop is een 
metalen buis met een lampje. De arts kan 
hiermee de laatste 5 – 8 cm van de darm 
bekijken. Als er een aambei te zien is, kan deze 
direct worden behandeld.

Herkent u de genoemde 
symptomen?  
Blijf er niet onnodig lang mee rond lopen. 
Bespreek uw klachten en de mogelijkheden 
voor een behandeling met uw huisarts. Met 
een verwijsbrief kunt een afspraak maken voor 
het proctologisch spreekuur van de Maurits-
kliniek. Onze specialisten staan klaar om u te 
helpen. 

Proctoscopie 
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T 088 - 628 7400

Mauritskliniek is een gespecialiseerd 
behandelcentrum op het gebied  
van dermatologie, spataderen en  
medisch-cosmetische zorg. 

U kunt bij ons terecht voor zowel 
verzekerde als onverzekerde zorg.

Wij staan voor hoge kwaliteit zorg  
op een prettige manier.  
Persoonlijk, duidelijk en goed geregeld. 


