Toegelicht

Wat te doen
bij een fistel?
Een fistel is een soort zweertje
dat vanuit een zieke darm
doordringt en een weg zoekt
naar nabij gelegen organen of
naar de huid. Zo ontstaat een
met slijmvlies bedekt tunneltje
waar etter of zelfs ontlasting
doorheen loopt. Helaas zijn
fistels niet altijd tegen te gaan,
maar meestal wel te genezen.
Slaat een zogeheten
conservatieve behandeling
niet aan, dan wordt – liever
niet - teruggevallen op een
operatie.
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leiding van de patiënt en hun naasten.
Grofweg zijn de behandelingsmoge-
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