
 

 1 134-12/18 

 

 

 

Een anaal fissuur is een kloofje of scheurtje in de uitgang van de anus, meestal met een verdikking aan 

het einde. 

 

Een kloofje/scheurtje in de anus kan ontstaan door: 

 Harde ontlasting en/of obstipatie; 

 Verhoogde spanning van de inwendige kringspier, het gevolg is verminderde doorbloeding 

 Hard en langdurig persen (bij harde ontlasting) 

 Chronische diarree 

 Anale seks 

 Inbrengen van voorwerpen in de anus 

 Ontstekingsziekten van de darm 

 

Het kan zijn dat u bij een anaal fissuur last heeft van: 

 Pijn tijdens en na de ontlasting (de pijn neemt langzaam af na de ontlasting) 

 Bloed bij de ontlasting 

 Jeuk en een branderig gevoel 

 

U kunt zelf een aantal dingen doen om een anaal fissuur te voorkomen en/of om uw klachten te 

verminderen: 

 Ga regelmatig naar het toilet en stel toiletbezoek niet uit 

 Zorg voor soepele ontlasting: eet vezelrijke producten zoals zemelen en volkorenbrood en drink 

zo'n twee liter per dag (zo nodig krijgt u in overleg met uw arts medicijnen voor soepele 

ontlasting). 

 

Meer informatie over vezelrijke voeding vindt u op www.voedinqscentrum.nl/brochures/vezelrijkevoedinq 

 

De chirurg onderzoekt of de fissuur nog goed doorbloed is (roze bodem) of niet (bleke/ witte bodem). 

Afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek, zijn drie soorten behandelingen mogelijk: 

 Behandeling met medicijnen (zalfjes en laxantia) 

 Behandeling met een injectie (botox) 

 Behandeling met een operatie 

 

Behandeling met medicijnen 
Als de fissuur nog goed doorbloed is (roze bodem), kan de anaal fissuur worden behandeld met 

medicijnen:  

 

 Laxerende medicijnen (Movicolon of een soortgelijk middel) 

 Diltiazem-gel: u smeert de anus gedurende zes weken tweemaal daags 's ochtends en 's avonds in 

(kan een prikkend gevoel geven) 
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 Of u brengt gedurende zes weken zesmaal daags ISDN (isosorbide dinitraat) in de anus (mogelijke 

bijwerking: hoofdpijn) 

 

Vaak heeft u na ongeveer twee weken minder of helemaal geen pijn meer. Maar de fissuur is dan nog 

niet genezen. Om die reden is het belangrijk dat u nog doorgaat met de behandeling. Als u baat heeft 

bij deze behandeling, gaat u ook na deze zes weken nog door met de behandeling. 

 

Behandeling met een injectie 
Als de fissuur niet goed doorbloed is (bleke/witte bodem) en/of als u geen baat heeft bij behandeling 

met medicijnen, kan de anaal fissuur worden behandeld met een injectie met botoxuline in de 

inwendige kringspier. Dit gebeurt poliklinisch. De inwendige kringspier raakt tijdelijk verlamd 

waardoor de doorbloeding verbetert en de fissuur beter geneest. De injectie kan zo nodig na drie 

maanden worden herhaald. Een mogelijke bijwerking van deze behandeling is tijdelijke incontinentie 

voor winden of beperkte incontinentie voor ontlasting zoals vegen/strepen in de onderbroek. Dit gaat 

altijd vanzelf over. 

 

Behandeling met een operatie 
Een anaal fissuur kan zo nodig operatief worden behandeld. Er zijn twee mogelijkheden: 

 Injectie met botoxuline in combinatie met schoonmaken van de fissuur op de operatiekamer 

 Doornemen van een deel van de inwendige kringspier 

 

Injectie met botoxuline in combinatie met schoonmaken van de fissuur op de operatiekamer 

Het kan zijn dat de anaal fissuur voorafgaand aan de injectie met botoxuline eerst moet worden 

schoongemaakt. Dit gebeurt op de operatiekamer. U krijgt dan ook de injectie op de operatiekamer. U 

wordt voor deze ingreep voor één dag opgenomen (dagbehandeling). De injectie kan zo nodig na drie 

maanden worden herhaald. Een mogelijke bijwerking van deze behandeling is tijdelijke incontinentie 

voor winden en beperkte incontinentie zoals vegen/strepen in de onderbroek. 

 

Operatief doornemen van een deel van de inwendige kringspier 

Bij een zogenoemde laterale interne sfincterotomie (LIS) wordt een deel van de inwendige kringspier 

operatief doorgenomen. Voor deze behandeling wordt pas gekozen als behandeling met medicijnen 

en/of een injectie niet hebben geholpen. Een nadeel van de ingreep is dat er kans is op blijvende 

incontinentie voor ontlasting. U wordt voor deze ingreep voor één dag opgenomen (dagbehandeling). 

 

In overleg met uw chirurg stopt u voor de ingreep zo nodig tijdelijk met uw bloed verdunnende 

medicijnen (als u die gebruikt). 

 

U krijgt voor de ingreep algehele anesthesie (narcose) of regionale anesthesie (plaatselijke verdoving 

met bijvoorbeeld een ruggenprik). Van tevoren brengt u daarom een bezoek aan het inloopspreekuur 

op de polikliniek Anesthesiologie. U heeft daar een gesprek met de anesthesioloog. 

U bespreekt de volgende onderwerpen: 

 Uw gezondheidstoestand 

 Keuze voor algehele of regionale anesthesie 

 Aanpassing van uw medicatie voor en na de ingreep 

 Informatie over eten en drinken (nuchter zijn) 

 Pijnstilling na de operatie 
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U wordt vlak voor de ingreep uit de wachtkamer gehaald en naar de uitslaapkamer op de 

dagbehandeling chirurgie gebracht. Daar kleedt u zich om. De verpleegkundige brengt u vervolgens 

naar de operatiekamer waar u eerst algehele of regionale anesthesie krijgt. Hier neemt u samen met 

het hele team de operatie nog een keer door voordat u algehele of regionale anesthesie krijgt. De 

chirurg voert de operatie uit. De ingreep duurt tien tot twintig minuten. Meteen na de ingreep gaat u 

voor observatie naar de uitslaapkamer. Als alles goed gaat, brengt de verpleegkundige u vervolgens 

terug naar de kamer. Daar controleert de verpleegkundige uw pols, bloeddruk en de wond. Ze neemt 

verder de leefregels voor thuis met u door. Deze zijn belangrijk voor een goed herstel. In overleg met 

de verpleegkundige mag u ongeveer twee uur na terugkomst, of bij de ruggenprik ongeveer 3,5 uur na 

terugkomst van de operatiekamer onder begeleiding naar huis. (Zo nodig blijft u bij klachten of als u 

extra pijnstilling nodig heeft wat langer.) 

 

Het kan zijn dat u zich na de ingreep nog niet helemaal fit voelt. Vaak is de wond na de ingreep nog dik 

en is het gebied gezwollen. Dit trekt na zo'n drie tot vijf dagen grotendeels vanzelf weg. Het kan zes 

weken duren voordat alle zwelling weg is en het eindresultaat behaald is. De eerste twee weken 

kunnen zeer pijnlijk zijn. Met name rondom de stoelgang. Over het algemeen kunt u vrij direct uw 

werkzaamheden en dagelijkse gang van zaken hervatten. 

 

U mag na de ingreep niet zelf naar huis rijden of fietsen. Wilt u hier s.v.p. rekening mee houden en u 

laten ophalen. 

 

Voor goed herstel na de operatieve ingreep met een injectie of het doornemen van een deel van de 

inwendige kringspier is het belangrijk dat u: 

 Zorgt voor soepele ontlasting 

 De anus en het gebied rond de anus 's ochtends en 's avonds insmeert met Diltiazem-gel 

 

De kans is niet groot, maar het kan zijn dat u: 

 Een nabloeding krijgt 

 Incontinent wordt voor ontlasting na het doornemen van de kringspier.  

 

Wanneer waarschuwt u ons? 
Neem bij (één van) de volgende klachten meteen contact op met het Medisch Centrum Jan van Goyen:  

 Scherpe, hevige pijn rond de anus, ondanks de pijnstillers 

 Een bloeding die niet stopt 

 Niet kunnen plassen 

 

U komt zes tot acht weken na de ingreep voor controle. U heeft dan een afspraak op het spreekuur. 
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Bij ernstige problemen of complicaties na de behandeling neemt u contact met ons op via de 

afdeling spoedeisende hulp van het OLVG via het telefoonnummer 020 599 9111 (OLVG Oost) of 020 

510 8911 (OLVG West). U kunt zich ook direct melden bij de spoedeisende hulp. U dient te vermelden 

dat u in het Medisch Centrum Jan van Goyen behandeld bent door een van de OLVG chirurgen. Het 

Medisch Centrum Jan van Goyen heeft nauwe banden met het OLVG en we hebben afgsproken dat 

patiënten met complicaties 24 uur per dag in het OLVG terecht kunnen. 

 

Heeft u na de ingreep vragen die niet dringend zijn, neemt u dan op dinsdag of vrijdag tussen 8.30 

uur en 12.00 uur contact op met de polikliniek Proctologie in het Medisch Centrum Jan van Goyen 

via het telefoonnummer 020 – 305 58 00.  

 

 

 

 

 


