
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie Oost  
 

Peri-anaal abces 
  

U heeft met uw arts gesproken over de operatie aan een peri-anaal 

abces. Wat is een peri-anaal abces? En wat gebeurt er tijdens de 

operatie? Dat en meer leest u in deze folder. 

 

Wat is een peri-anaal abces?  

Een peri-anaal abces is een ontstoken slijmklier bij de anus. De verdikking ontstaat door een 

holte met pus. Het is vaak pijnlijk, warm en rood. Door de pijn kunt u niet meer rechtop zitten. 

 

De behandeling 

Een peri-anaal abces kan alleen worden verwijderd door een operatie. 

 

De operatie 
Onder anesthesie maakt de chirurg het abces open en spoelt de holte schoon. Soms krijgt u 

een klein slangetje (drain) of een verbandgaas in de wond om de wond open te houden. Op 

deze manier kan alle pus de wond uit. Ook kan de wond dan goed schoongespoeld worden 

en ontstaat er niet opnieuw een abces. 

 

Na de operatie 
Na de operatie gaat u naar de Recovery (uitslaapkamer). Wanneer u goed bijgekomen bent 

van de operatie mag u terug naar de verpleegafdeling. Hier mag u weer eten en drinken.  

Pijn 

U mag op de wond zitten, maar het is beter om op uw zij te liggen. Het is belangrijk om aan 

te geeft hoeveel pijn u heeft.  

Hoe verzorgt u de wond? 

De verpleegkundige leert u een dag na de operatie uw wond verzorgen:  

 Het is belangrijk de wond open te houden. Daarom moet u de wond 3 keer per dag 

spoelen. Dit kunt u doen onder de douche. U spoelt de wond gedurende 2 minuten 

schoon. U spoelt de wond ook, nadat u ontlasting heeft gehad.  

 U dekt de wond af met een schoon verbandgaas of maandverband. 

 

Complicaties 

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op 

complicaties aanwezig zoals trombose, blaasontsteking, longontsteking, nabloeding, 

wondinfectie. 

 Soms blijft er toch pus achter in de wond, waardoor een nieuw abces kan ontstaan.  
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 Soms ontstaat er een bloeduitstorting die de huid rondom het litteken rood of blauw 

verkleurt. Deze bloeduitstorting kan langzamerhand naar beneden zakken. Dit kan geen 

kwaad en verdwijnt geleidelijk weer. 

 

Als er complicaties zijn, neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek 

Chirurgie. Buiten kantooruren kunt u bellen met de afdeling Spoedeisende Hulp.  

 

Naar huis 

 U mag in principe dezelfde dag nog naar huis. U krijgt binnen 2 weken een afspraak bij 

de polikliniek. 

 Spoel de wond 3 keer per dag tot uw afspraak op de polikliniek. De arts bekijkt de wond 

en vertelt wat u verder moet doen. 

 Zolang de wond open is, mag u niet zwemmen of in bad. 

 U kunt eventueel paracetamol innemen tegen de pijn. Deze kunt u kopen bij de drogist. U 

mag maximaal 8 tabletten paracetamol 500 mg per dag innemen. 

 Als de pijn het toelaat, doet u zo veel mogelijk zelf. Wanneer u zich goed genoeg voelt 

om te werken, kan dit. 

 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/chirurgie 

 

Contact  
polikliniek Chirurgie, locatie Oost  

T 020 599 30 58 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E chirurgie@olvg.nl 
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afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost 

T 020 599 30 16 (dag en nacht bereikbaar)  

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  
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