
Kloofje bij de anus

Een kloofje of een fissuur is een pijnlijk scheurtje in de anus. Het kloofje loopt altijd in
de lengterichting van de anus en zit meestal aan de voor- of achterkant van de
anus. Een kloofje bij de anus geeft meestal een hevige, scherpe pijn tijdens of na de
ontlasting, vaak met bloedverlies.

Wat is de oorzaak
Een kloofje ontstaat meestal na een korte of langere periode van harde ontlasting.
Mogelijk heeft het ook te maken met een verhoogde spanning, een soort kramp van
een deel van de inwendige kringspier. Deze kramp zorgt voor een slechte
doorbloeding.
Na het ontstaan van een scheurtje is aanraking en dus ook het passeren van de
ontlasting zeer pijnlijk, zeker als deze hard is. Vaak komen patiënten met een kloofje in
een vicieuze cirkel terecht. Door angst voor pijn wordt de ontlasting opgehouden en
dit geeft nog meer pijn als uiteindelijk de ontlasting toch passeert. Harde ontlasting
veroorzaakt en onderhoudt daarmee een scheurtje. Een slechte doorbloeding van het
scheurtje vertraagt het herstel.

Soepele ontlasting en een betere doorbloeding van het scheurtje zorgen dat het
scheurtje kan genezen. Op deze wijze geneest 90 tot 95% van de patiënten met een
scheurtje bij de anus. 

Wanneer is chirurgische behandeling nodig
Wanneer het scheurtje niet vanzelf geneest kan een ingreep onder narcose worden
overwogen. Dit komt bij een zeer klein percentage voor. Soms is er sprake van heel
veel pijn, al dan niet met verdenking op een scheurtje. Aanvullend onderzoek, zoals
inwendig onderzoek (rectaal toucher) en onderzoek met een kijkbuisje
(proctoscopie) is dan nodig om te kunnen kijken wat er aan de hand is. Eventueel
kunnen er ook biopten afgenomen worden, dit zijn hapjes weefsel die door de
patholoog worden nagekeken onder de microscoop (bijv. op de aanwezigheid van
kwaadaardigheid). Dit gebeurt dan onder narcose. Ingrepen vanwege een scheurtje
vinden onder narcose in dagbehandeling plaats. U kunt dezelfde dag dus naar huis.

https://www.st-anna.nl/media/5977/013-kloofje-in-de-anus-fissura-ani.pdf


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