
 
 

 

Laserbehandeling in de proctologie  
 

AZ Turnhout is één van de eerste Vlaamse ziekenhuizen die deze techniek 
aanbiedt. De techniek werd reeds geïmplementeerd in 2017. 
De grootste voordelen zijn minder pijnklachten, een eenvoudigere 
postoperatieve nazorg en veelal een kortere periode van werkonbekwaamheid.   
In dit artikel lichten we u de heelkundige techniek en postoperatieve zorgen 
toe van drie frequent voorkomende pathologieën die met deze laserapplicatie 
kunnen behandeld worden. 
 
 
Hemorroiden 
 
Hemorroiden zijn het gevolg van een dilatatie van de hemorroidale plexus door arteriële 
bloedoverflow.  De belangrijkste klachten zijn bloedverlies, prolaps, jeuk, brandende last en 
een nattend gevoel. 
De laatste decaden is aangetoond dat hemorroidale dearterialisatie een aanvaardbaar en 
minder pijnlijk alternatief is voor de klassieke hemorroidectomie, zoals bij een Longo 
hemorroidopexie of HAL-RAR procedure. 
 
De laser hemorroidoplastie gebeurt onder narcose of rachi-anesthesie. Aan de basis van de 
drie grote hemorroidale bloedvaten wordt via een kleine incisie de laserprobe submucosaal 
ingebracht. Nadien wordt op verschillende punten de laser geactiveerd. Dit veroorzaakt een 
thermische reactie die het submucosale hypertrofe hemorroidale bloedvatweefsel 
denaturiseerd. Hierdoor wordt de plexus smaller . 
Bij belangrijke prolaps kunnen één of meerdere pexiesteken op de mucosa geplaatst 
worden. Op vraag van de patiënt kan een wegname van grote marisken  gebeuren. Deze 
aanvullende behandeling maakt de herstelfase wel pijnlijker. 
 
Onmiddellijk postoperatief  verkleinen de hemorroiden met 30% waarna een verdere 
regressie volgt de volgende weken.  
Nazorg bestaat uit klassieke anale hygiëne volstaat, analgetica en laxeermiddelen zo nodig. 
 
Tijdens de genezingsfase kunnen volgende ongemakken voorkomen: beperkt bloedverlies, 
vage pijnklachten,  een intra-anaal drukkend gevoel goed reagerend op NSAID’s. De klachten 
involueren meestal binnen de twee weken na de ingreep. 
 
 
  



 
 

 
Sacrococcygeale cyste of pilonidale sinus 
 
Dit is een verworven huidinfectie, ontstaan door ingroei van een haartje op het het niveau 
van de bilspleet en evoluerend naar een subcutane sinus en cyste. 
Symptomen bestaan uit pijn, zwelling, roodheid en evacuatie van vocht. Risicofactoren zijn 
obesitas, een sedentaire levensstijl en veel lichaamsbeharing.  Incidentie is 30 op 100000 en 
treft vooral jonge mannen. 
 
Chirurgische behandelingstechnieken zijn uitgebreid. Het gaat van een eenvoudige incisie  
tot radicale excisie van de cyste met secundaire opgranulatie of verschillende methoden om 
de huid te sluiten met hechtingen of flappen. Al deze technieken zijn geassocieerd met 
verlengde postoperatieve zorg, pijn, lange tijd werkonbekwaamheid, hoge recurrence rate 
en hoge kosten. 
 
Pilonidal cyst laser therapy of PILAT is een techniek die onder narcose of rachi-anesthesie 
uitgevoerd wordt. Via de bestaande fistelopeningen worden met een fijn instrumentje de 
haren uit de cyste verwijderd. De huid wordt met fysiologisch serum geïnfiltreerd en 
vervolgens wordt de binnenkant van de cyste met de laser probe gecoaguleerd. Hierdoor 
denatureert de cyste. De eerste weken zal er via de openingen vocht draineren.  
 
De patiënt moet de regio tweemaal daags spoelen onder de douche en de behandelde regio 
masseren om opstapeling van vocht onderhuids te vermijden. Op de fistelopening wordt een 
ontsmettende of zinkzalf aangebracht.  Thuisverpleegkundige zorg is niet strikt nodig. 
Werkhervatting is meestal mogelijk binnen de 10 dagen postoperatief.  
 
Een geleidelijk opdrogen met sluiten van de fistelopeningen treedt op in 90% van de 
patiënten binnen de eerste twee maanden.  Kans op recidief is vergelijkbaar met de 
klassieke methode. 
 
Transsfincteriële anale fistel 
 
De behandeling van deze fistels blijft erg uitdagend. De moeilijkheid bestaat erin de fistel te 
doen helen zonder de anale sfincter te beschadigen met kans op anale incontinentie. Bij 
eerste presentatie wordt daarom vaak een tressdraad geplaatst.  
Nadien kan een sfinctersparende ingreep electief uitgevoerd worden. Geen enkele van de 
reeds beschreven ingrepen hebben een bevredigend slaagpercentage. 
 
De fistel kan door middel van de lasertechniek behandeld worden.  
De ingreep gebeurt onder narcose of rachi-anaesthesie. De fistelwand wordt met de 
laserprobe gecoaguleerd. De externe fistelopening wordt vergroot om evacuatie van 
wondvocht te garanderen.. De interne fistelopening wordt primair of met een rectal 
advancement flap gesloten. Over het verloop van 2 maanden droogt de fistel geleidelijk op .  
 
De kans op heling is vergelijkbaar met de huidige technieken en ligt tussen de 70 en 90%.  
Het grote voordeel is de minimale morbiditeit voor de patiënt. De kans op beschadiging van 
de sfincter is niet onbestaand. In geval van recidief blijven alle heelkundige opties nog open. 



 
 

 
Postoperatieve zorg bestaat uit klassieke anale hygiëne en applicatie van een kompres met 
een ontsmettende of zinkzalf. Laxeermiddelen worden geassocieerd.   Thuisverpleegkundige 
zorg is niet strikt nodig. Werkhervatting is meestal mogelijk binnen de 10 dagen 
postoperatief.  
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