
Fistel bij anus

Wanneer één van de anale klieren ontstoken raakt, kan er een abces ontstaan. Zo’n
abces is een zakje gevuld met pus dat een weg naar buiten zoekt. Zo ontstaat een
gangetje naar buiten, dat ook na genezing van het abces kan blijven bestaan. Het loopt
meestal vanuit het anale kanaal naar de huid rondom de anus. We noemen dit een
(peri)anale fistel.

Omdat de fistel een open verbinding tussen de anus en de huid is, kan er langs deze
weg vocht en pus lekken. Het vervelende van fistels is dat ze nooit vanzelf sluiten en
een chirurgische behandeling nodig is.

Wat is de oorzaak
Waarom deze aandoening bij de ene persoon wel en bij de ander niet voorkomt, is niet
bekend. Wel lijkt het zo te zijn dat als er eenmaal een fistel of abces ontstaan is, de
kans groot is dat het terugkeert, ook in een ander deel van de anale regio.

Een aandoening waarbij zich ook regelmatig fistels ontstaan, niet alleen in de anale
regio, maar in het hele darmstelsel, is de ziekte van Crohn.

Klachten
Een fistel hoeft niet per se klachten te geven. Het abces wat meestal voorafgaat aan
de fistel geeft vaak hevige pijn, soms met koorts en ziek zijn. De fistel geeft vaak wat
vocht, pus, bloed en soms wat ontlasting af. Dit veroorzaakt irritatie van de huid en
geeft hygiënische problemen. Als de fisteluitgang weer dreigt dicht te groeien, kan
weer een klein abcesje ontstaan met lokale gevoeligheid of wat pijn, tot het pus weer
spontaan de weg naar buiten vindt.

 

Lees voor meer informatie de folder 'fistel bij de anus' of download de app Anna
Zorg(t) via de App store of Play Store voor praktische informatie en handige video’s.

https://www.st-anna.nl/media/5207/021-fistel-bij-de-anus.pdf
https://itunes.apple.com/nl/app/st-anna-ziekenhuis/id1000558580?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.interactivestudios.bpstanna&hl=nl


Behandelingen en onderzoeken bij fistel
bij anus

s
Spreekuur anale klachten (proctologie)

https://www.st-anna.nl/onderzoeken/spreekuur-anale-klachten-proctologie/

