patiëntenwijzer
Raadplegingen
De raadplegingen van de dienst algemene en
abdominale heelkunde vinden plaats in onze
medische centra in Tienen en Aarschot. Via
onderstaande telefoonnummers kan u een afspraak
maken.
Medisch Centrum Tienen: (t) 016 80 95 82
Medisch centrum Aarschot: (t) 016 55 17 11

RZ Heilig Hart Tienen
Campus Mariëndal
Kliniekstraat 45 • 3300 Tienen
(t) 016 80 90 11

Campus St.-Jan
Houtemstraat 115 • 3300 Tienen
(t) 016 80 95 00

Medisch Centrum Aarschot
Langdorpsesteenweg 129 • 3200 Aarschot
(t) 016 55 17 11
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Abdominale heelkunde

Anale kloof

Wat is een anale kloof?

Behandeling

Kan een anale kloof tot kanker lijden?

Een anale kloof is een scheur in het slijmvlies van
de aars of aan de overgang met de huid. Deze
scheur veroorzaakt pijn en bloedverlies meestal
tijdens of net na het maken van stoelgang. Een
harde, droge ontlasting vormt vaak de basis van
het probleem. De kloven bevinden zich meestal op
de achterzijde van de aars. Alle kloven die elders in
de aars zijn gelegen, zijn verdacht voor een
onderliggende ontstekingsziekte aan de aars.

Acute kloven genezen meestal spontaan. Belangrijk
is om de oorzaak te verhelpen zodat de scheurtjes
niet terugkomen. Een vezelrijke voeding kan de
stoelgang verzachten. Spontane heling kan
verbeteren door een nitraatzalf aan te brengen en
warme zitbaden te nemen. Deze zorgen ervoor dat
de aars kan ontspannen en de scheur kan helen.

Een anale kloof veroorzaakt geen kanker.
Onderliggende ontstekingsziekten kunnen dit wel
doen. Echter, een anaal gezwel kan wel gepaard
gaan met dezelfde symptomen nl. bloedverlies en
pijn. Het is belangrijk dat u zich tijdig en grondig
laat onderzoeken door uw arts.

Kloven die plotseling ontstaan, worden chronisch
als ze langer dan 6 weken bestaan. Vaak zorgt een
te hoge spanning op de sluitspier ervoor dat de
kloof blijft openstaan en niet kan genezen.

Als de kloof na 6 weken niet is genezen, moet de
hoge sluitspierspanning worden verholpen met een
heelkundige ingreep: een interne laterale
sfincterotomie (ILS). Hierbij worden enkele van de
oppervlakkige spiervezels doorgeknipt. De ingreep
heeft geen gevolgen voor de continentie.
In geval van een onderliggende ontstekingsziekte
(bv. ziekte van Crohn) is behandeling van de ziekte
noodzakelijk om de aars te helen. Een heelkundige
ingreep moet dan vermeden worden.

