Spataderen of huidziekten

Specialisatiegebieden

Polikliniek de Blaak heeft zich naast proctologie
ook gespecialiseerd in dermatologie, flebologie,
huidtherapie en cosmetische chirurgie. Het eerste
consult wordt met verwijzing van uw huisarts altijd
vergoed.

• Spataderen
• Huidziekten

Behandelcentrum voor proctologie

• Aambeien
• Huidtherapie

Kwaliteit

• Cosmetische chirurgie

Polikliniek de Blaak is aangesloten bij Zelfstandige
Klinieken Nederland (ZKN), de Benelux Vereniging
voor Flebologie, Nederlandse Vereniging van
Heelkunde, Nederlandse Vereniging voor
Dermatologie. Ze wordt regelmatig gevisiteerd door
de Beroepsvereniging en de Inspectie voor de
Volksgezondheid. Daarnaast heeft Polikliniek de
Blaak het ZKN keurmerk.

Locatie Rotterdam
Blaak 243 / 285
3011 GB Rotterdam

Naast de gekende klassieke geneeskunde geeft
Polikliniek De Blaak ook een aparte plaats aan wat
wij verstaan onder “geneeskunst”, met name:
• Persoonlijke aandacht
• Ondersteuning en zonodig geruststelling
• Goede informatievoorziening
• Optimale zorg

Locatie Rijswijk
Oranjelaan 1
2281 GA Rijswijk

Locatie Tilburg
Ketelhavenstraat 39
5045 NG Tilburg
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Aambeien en overige
anale klachten

Telefoon 085 - 4881700
www.polikliniekdeblaak.nl

Aandoeningen van de endeldarm en de anus
Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 2 miljoen
Nederlanders in meer of mindere mate last hebben
van anale klachten. Een deel van deze mensen raakt
door zelfmedicatie zijn klachten kwijt. De meeste
anale klachten worden echter niet opgelost door het
eindeloze gebruik van vrij verkrijgbare aambeienzalven
en zetpillen. Zij brengen meestal slechts tijdelijke
verlichting van een aantal klachten. Een bezoek aan de
arts is dan alsnog noodzakelijk.
Ook op recept verkrijgbare middelen kunnen tot
teleurstellende resultaten leiden. Bovendien worden er
door het ongecontroleerde gebruik van deze middelen
vaak ernstige afwijkingen niet op tijd herkend en
daarmee veel moeilijker of in het geheel niet meer
behandelbaar. Het is dan ook van groot belang dat men
tijdig naar het spreekuur van de chirurg-proctoloog
(chirurg gespecialiseerd in anale aandoeningen) gaat.

Inwendig

Uitwendig

De meest voorkomende klachten op het
proctologisch spreekuur zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jeuk
Bloedverlies
Pijn
Zwellingen bij de anus
Anale afscheiding
Defaecatiestoornissen (problemen met de stoelgang)

Voor heel wat mensen bevinden anale klachten zich
nog steeds in de taboesfeer, waardoor helaas te weinig
mensen een arts bezoeken. Angst voor de behandeling
en schaamte vormen de belangrijkste redenen om niet
te gaan.

de aambei wordt opgezogen en afgebonden met een
elastiekje. Omdat de elastiekjes worden geplaatst
op het gevoelloze slijmvlies doet de behandeling in
principe geen pijn. Wel kunnen patiënten na deze
behandeling een weeïg gevoel in de onderbuik
hebben. Tevens kunt u het gevoel van aandrang
hebben en kan er een aantal dagen nog wat
bloedverlies zijn. De elastiekjes komen vanzelf met de
ontlasting naar buiten.
Wanneer u bloedverdunners gebruikt dient u dit altijd
vooraf te melden bij uw arts. Het kan zijn dat er dan
een nieuwe afspraak moet worden gemaakt voor de
behandeling.

Het consult en het onderzoek
Wij begrijpen dat een bezoek aan een chirurgproctoloog als spannend en soms gênant kan worden
ervaren. Onze artsen en assisterend personeel zullen er
dan ook alles aan doen om u op uw gemak te stellen.
Tijdens het consult zal de arts u eerst uitgebreid naar
uw klachten vragen. Hierna kan de arts een uitwendig
en inwendig onderzoek uitvoeren. Bij het inwendig
onderzoek wordt er in de anus gekeken met een buisje
(proctoscoop). Het kan zijn dat het proctologisch
onderzoek onvoldoende informatie heeft opgeleverd
en dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. U wordt
daarover door uw arts geïnformeerd.
Na het proctologisch onderzoek zal de arts de
bevindingen met u bespreken. In sommige gevallen is
het mogelijk om in goed overleg direct een behandeling
uit te voeren, zoals in het geval van aambeien.
Aambeien kunnen worden behandeld door middel van
de Barronligatie, ook wel rubberband ligatie of
“elastiekjes schieten” genoemd. Het slijmvlies boven

Wij helpen u graag
drs. T. Cijs
Chirurg-proctoloog in
Rotterdam.

drs. C. de Wit
Chirurg-proctoloog in
Rijswijk en Tilburg.

