Maagdarm chirurg Frederik Slors over endeldarm en anus:

‘Veel aandoeningen komen alleen
in westerse landen voor’
De endeldarm (het rectum) en de anus
liggen in een gebied dat in anatomisch
opzicht ingewikkeld is. Maagdarmchirurg
dr. Frederik Slors legt uit hoe deze organen
functioneren en welke afwijkingen ze kunnen
vertonen. Dankzij toegenomen kennis van de
anatomie van het kleine bekken en verbeterde
operatietechnieken kunnen patiënten gelukkig
steeds beter worden geholpen. En de
ontwikkelingen staan niet stil.

kels naar de hersenen en ontstaat aandrang tot ontlasting.’
De endeldarm gaat over in de anus. Hiermee kunnen we,
dankzij twee sluitspieren om de anus heen, ontlasting
ophouden. De willekeurige (of externe) sluitspier kunnen
we zelf beïnvloeden, de onwillekeurige (interne), niet.
Eerstgenoemde houdt de ontlasting tegen als we aandrang
krijgen en er geen toilet in de buurt is. De andere sluitspier
zorgt ervoor dat de anus gesloten is als we bezig zijn met
onze dagelijkse activiteiten.

Ziekten aan endeldarm
Aan de endeldarm kunnen verschillende afwijkingen ontstaan. Een ingrijpende is endeldarmkanker. Deze vorm
van kanker begint met bloedverlies. Frederik Slors: ‘Ik zie
regelmatig dat mensen met anaal bloedverlies een bezoek
aan de huisarts lang uitstelden met de gedachte: ach, het
zullen wel aambeien zijn. Of ze zijn wèl naar de dokter
gegaan, maar die stuurde ze zonder onderzoek met een
aambeienzalf naar huis. Dat is jammer, want het betekent
een tijdsverlies van vaak wel een half jaar. Anaal bloedverlies duidt inderdaad meestal op aambeien, maar een arts
moet altijd darmkanker uitsluiten.’
Andere afwijkingen van de endeldarm zijn poliepen (goedaardige gezwellen, die na een periode van 10 à 20 jaar
kwaadaardig worden) en de chronische ontstekingsziekten
colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. ‘Hoe al deze afwijkingen precies ontstaan is niet bekend. We vermoeden dat
zowel erfelijke componenten als voeding een rol spelen; In
Afrika bijvoorbeeld, komen deze ziekten niet voor, tot het
moment dat Afrikanen westers voedsel gaan gebruiken,’
aldus Frederik Slors.
‘Bij mensen van 50 jaar en ouder zien we soms een verzakking van de endeldarm. De oorzaak hiervan is zwakte
van de bekkenbodemspieren. Dit komt in 90 procent bij
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