Aandoening

Fistel bij de anus (fistula ani)
Een fistel bij de anus is een verbinding tussen de endeldarm en de huid, meestal als een
overblijfsel van een ontsteking in een anaalkliertje.
Zo’n ontsteking kan zich uitbreiden in de sluitspier van de anus en vervolgens naar de huid. Wanneer de ontsteking door de huid heen
breekt, kan er later een fistel overblijven. De fistel loopt daardoor bijna altijd door het onderste deel van de sluitspier van de anus.
De fistelgang kan een rechtstreeks verloop hebben naar de endeldarm, maar kan ook heel ingewikkeld verlopen (bijvoorbeeld
kronkelig, eventueel met vertakkingen, of hogerop door de sluitspier). Met de plaats van de uitwendige opening is dus niet altijd de
plaats van de inwendige opening te vinden.
Uit een fistel bij de anus komt regelmatig vuil of vocht. Ook kan er af en toe een abcesje ontstaan, dat zich via de fistel ontlast.
Waarom deze aandoening bij de ene mens wel en bij de ander niet voorkomt, is niet bekend. Het komt dus niet door gebrekkige
hygiëne.

Onderzoeken
Meestal zijn de klachten en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek duidelijk genoeg om de diagnose te kunnen stellen. Verder
onderzoek is dan ook meestal niet nodig.

Behandelingen
Een operatie is de enige afdoende behandeling.

Fisteloperatie
Bij een operatie vanwege een fistel bij de anus maakt de chirurg de fistelgang helemaal open.
Na de operatie laat de chirurg de operatiewond open. Deze geneest vanzelf in de loop van een paar weken. In de folder 'Fistel bij de
anus' leest u meer over deze behandeling.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/fisteloperatie

Poliklinieken en afdelingen
Chirurgie
Een chirurg behandelt verwondingen, tumoren en infecties door het uitvoeren van operaties.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/chirurgie

GE-chirurgie
Gastro-intestinale chirurgie richt zich op operaties aan het maag-darmkanaal. GE-chirurgen doen bijvoorbeeld operaties aan de lever,
alvleesklier en dikke darm.

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/ge-chirurgie
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