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Alle	mensen	beginnen	als	anus

Jij bent begonnen als anus. Ik ben begonnen als anus. Wij zijn allemaal 
begonnen als anussen. 

Als een eicel bevrucht wordt, is het eerste dat ontstaat namelijk de 
anus. Het klompje cellen dat uiteindelijk jou, je geliefde of je collega 
zal worden, vormt een soort kommetje. Het deukje aan de onderkant 
is de anus. Die instulping wordt steeds dieper en wijder, tot die ook 
aan de andere kant doorbreekt, en uiteindelijk je mond wordt. Dit is 
trouwens niet uniek voor de mens, de meeste andere dieren worden 
ook zo gevormd. Daarom behoren wij tot de superstam Deuterosto-
mia, wat letterlijk betekent ‘twee mondigen’. Maar eerst is onze anus 
ontstaan, al de rest erna.

Instulping

Mond

Anus



10 11

Waarom	dit	boek?

Op een dag komt een vrouw op mijn raadpleging. Ik voelde het 
meteen, het ongemakkelijke gevoel toen ik haar uit de wachtkamer 
riep, mezelf voorstelde en we samen mijn consultatieruimte binnen-
wandelden. Met een zachte ‘Gaat u zitten mevrouw, waarmee kan ik 
u helpen?’ hoopte ik haar zenuwachtigheid te breken. Ze startte aar-
zelend haar verhaal: ‘Ik heb pijn, en bloedverlies, niet vaak, soms…’ 
voegde ze er snel aan toe, alsof ze zich aan het verdedigen was tijdens 
een verhoor. Uiteraard vermoedde ik wel waar die pijn zich onge-
veer zou bevinden, maar toch vroeg ik er openlijk naar: ‘Waar voelt 
u die pijn dan precies?’ Haar reactie was tekenend, en in plaats van 
mijn vraag te beantwoorden, volgden excuses: ‘Sorry dokter, dit is zo 
gênant, ik moet me excuseren u hiermee lastig te vallen.’ Ze bloosde 
en durfde nauwelijks op te kijken. Ik wist eerlijk gezegd niet goed wat 
te zeggen, ik twijfelde tussen: ‘Mevrouw, mijn wachtzaal zit vol met 
dergelijke problemen’, maar die ‘dergelijke’ vond ik ongepast, omdat 
het de viesheid van haar probleem leek te accentueren. Een spontane 
‘Maar mevrouw, dit is mijn hobby!’ was het andere uiterste, en zo 
mogelijk nog ongepaster. Ik vroeg haar of ze zich bij de tandarts ook 
altijd verontschuldigde. Ze keek me verbaasd aan: ‘Nee, natuurlijk 
niet… dat is anders…’ Uiteindelijk verliep de raadpleging vlot, de 
dame had een beperkte graad van aambeien, en met een eenvoudige 
lokale behandeling was ze binnen enkele weken van haar probleem 
af. Tijdens die controleraadpleging excuseerde ze zich opnieuw, maar 
dan voor de moeilijke start van de eerste raadpleging. ‘Had ik het 
geweten, ik was veel eerder op raadpleging gekomen, maar ja, die 
drempel hé.’ 

Sinds die dag wist ik het: hier schrijf ik ooit een boek over, over het 
laatste taboe van ons lichaam. Goedele Liekens leerde de Vlaamse 
vrouw haar vagina kennen, en enkele jaren eerder schreef Bo Coolsaet 
‘Het penseel van de liefde, leven en werk van de penis’, maar niemand 

heeft ooit een boek durven schrijven over de anus. Bij mijn weten is 
dit dan ook het eerste Nederlandstalige boek ooit over dit onderwerp.

Iedereen is elke dag opnieuw op zoek naar gelijkheid, de gelijkheid 
tussen man en vrouw, tussen rassen of gemeenschappen, terwijl de 
anus net een van de meest gemeenschappelijke en neutrale delen van 
ons menselijk lichaam is. De aars is zelfs ‘genderneutraal’ en zou dus 
eerder een hype in plaats van een taboe kunnen zijn. Man en vrouw 
krijgen exact hetzelfde systeem mee. Het enige wat ons, mensen, ver-
enigt, is de anus. Bovendien is de aars een zeer ‘banaal’ onderwerp: 
we hebben er allemaal een, hebben er zeer gemakkelijk toegang toe 
en gebruiken hem meestal dagelijks, maar niemand spreekt erover, 
meer nog, we lijken vooral eromheen te willen praten. Om de een of 
andere reden blijft deze kleine regio onderdrukt, en blijft ze steken 
in een grote waas van geheimzinnigheid. 

Toch gaan mensen graag op zoek naar antwoorden op hun taboes. 
Gelukkig is dat vandaag de dag een stuk gemakkelijker met het 
wereldwijde web. Zowat 1 op 20 zoekopdrachten in Google heeft 
met gezondheid te maken en daar is op zich niets mis mee. Maar 
welke ziekten werden door de Belgen het meest opgezocht via 
Dokter Google? Om deze vraag te kunnen beantwoorden voerde 
New-pharma, de grootste online apotheek in België, een onderzoek 
uit op basis van ongeveer 1300 ziekten. Hoewel deze vraag op het 
eerste gezicht misschien irrelevant mag lijken, roepen de verrassende 
resultaten toch een aantal reflecties op. ‘Hemorroïden of aambeien’ 
staan op een gedeelde vijfde plaats, met meer dan 12.000 zoekop-
drachten per maand! Fibromyalgie, chlamydia en burn-out vormen 
de top 3. Dit geeft een duidelijk beeld van de bezorgdheden van de 
Belgen op vlak van gezondheid. Voorts komt geen enkele andere 
anale aandoening in de top 100 voor, wellicht omdat de onwetende 
patiënt met een pijnlijke anale fissuur, of een fistel of abces, maar aan 
één iets denkt, of één iets kent, en dus ‘aambeien’ googelt.
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Artsen schrijven vaak, geven wel eens lezingen en delen ervaringen 
met elkaar op congressen. Alleen worden die artikelen, presentaties 
en kennis voorbehouden voor collega’s-artsen en worden ze vrij 
goed afgesloten voor een breder publiek. De gepubliceerde medisch- 
wetenschappelijke artikelen bijvoorbeeld worden verzameld op 
een website, ‘pub-med’, waar ze via een soort zoekmachine kunnen 
worden opgespoord en geraadpleegd. Zo komen artsen vrij makke-
lijk aan de nieuwste medische informatie. Iedereen kan deze website 
overigens raadplegen, maar de artikelen zijn dan weer zo weten-
schappelijk en gedetailleerd dat ze meestal niet te lezen zijn. Waar 
halen mensen dan hun medische informatie? Op het internet, waar 
geen kwalitatieve controle over is, of via hun arts, maar die heeft 
meestal geen tijd. Daarom geloof ik in deze nieuwe trend, ‘pop-med’: 
goede populair-medische boeken, geschreven in mensentaal, waar 
iedereen iets aan kan hebben. 

Van opleiding ben ik colorectaal chirurg, mijn specialiteit ligt dus 
in de buik, en meer bepaald colon en rectum, respectievelijk dikke 
darm en endeldarm. Het grootste deel van mijn chirurgische prak-
tijk bestaat dus uit het wegnemen of herstellen van deze darmen 
omwille van ‘fouten der natuur’. Meestal kanker, of ontstekingen 
(bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa). De anus is 
het allerlaatste deeltje, de laatste 2 tot 5 cm, van ons spijsverterings-
stelsel en valt dus, puur anatomisch gezien, in mijn vakgebied. Het 
deel binnen de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen 
aan de anus en het gebied eromheen, noemen we proctologie. Deze 
subspecialiteit moet reeds hebben bestaan in het oude Egypte, want 
rond 2200 v. Chr. werd het beroep van proctoloog als ‘neru phuyt’ 
of ‘herder van de anus’, voor het eerst vermeld.

Geneeskunde maakte de laatste decennia enorme evoluties door: 
operatiezalen lijken vandaag meer op computerzalen met scan-
ners, robotica, 3D-beeldschermen en andere spitstechnologie.  

Sleutelgatchirurgie (of laparoscopie) was voor mijn discipline zelfs 
een revolutie, eerder dan een evolutie. Elke tak binnen de genees-
kunde is enorm veranderd, of je nu chirurg, radioloog, oogarts of 
gynaecoloog bent… Behalve twee: psychiatrie en proctologie. Die 
twee disciplines zijn nauwelijks veranderd ten opzichte van pakweg 
vijftig jaar geleden. Er is misschien ’s een nieuw techniekje bijge-
komen, ja, of een nieuw pilletje, maar niet dezelfde tsunami aan 
veranderingen zoals bij alle andere medische disciplines. Toeval dat 
fibromyalgie, burn-out en aambeien de top 5 van meest gegoogelde 
medische diagnosen zijn? 

Het werk van een chirurg kenmerkt zich door een grote, bizarre 
paradox: chirurgen moeten zichzelf en hun beroep overbodig 
maken. De ideale toekomst van de chirurgie is, volgens mij, dat ze 
eigenlijk niet meer noodzakelijk is. Het vak zou dan ophouden te 
bestaan. Een goed chirurg probeert zo weinig mogelijk te opereren, 
alleen als het absoluut noodzakelijk is. Hoe meer we inzetten op 
preventie, het vermijden van ziekten, hoe minder operaties nood-
zakelijk worden. De nationale screening voor darmkanker via het 
stoelgangstaal is daar een goed voorbeeld van. Zo is het ook met 
anale ongemakken: een goede en vroegtijdige behandeling moet bij 
meer dan 90% van de patiënten succesvol zijn. Een positieve evo-
lutie voor de maatschappij, een slechte evolutie voor het werk van 
de chirurg. Het doel van mijn werk is dus om mijn beroep te doen 
uitsterven: als darmkanker niet meer bestaat, de ziekte van Crohn 
met probiotica ongedaan kan gemaakt worden en Vlaanderen na het 
lezen van dit boek ook nog eens van al zijn proctologische proble-
men verlost kan worden, dan is mijn chirurgische carrière geslaagd. 

Dit wil ik met dit boek bereiken: ik wil mijn chirurgische kennis 
concreet maken en tegelijkertijd de vragen oplossen waar veel 
mensen naar op zoek zijn, maar die nergens durven te stellen. Ik 
zal met dit boek niemand genezen, dat kan ik niet, maar wat ik wel 
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kan, is op een eenvoudige en leuke manier vertellen wat voor een 
fantastisch orgaan de anus is en de taboesfeer hierrond definitief 
doorprikken.

Veel leesgenot!

1 juni 2020

Voor	we	starten

Hoewel ik mijn uiterste best heb gedaan om zo weinig mogelijk medi-
sche of Latijnse termen te gebruiken, is het niet te vermijden: een 
medisch boek bevat nu eenmaal een aantal termen waar geen alter-
natief voor bestaat. Zeker in het eerste hoofdstuk komen heel wat 
vreemde, anatomische termen aan bod. Ik heb ze voor u opgelijst in 
een verklarende woordenlijst op het einde van het boek. Dus als u in 
de loop van het boek woorden zou lezen die u niet begrijpt, zoek ze 
dan daar maar even op. Dit alles om onduidelijkheden en verwarring 
te vermijden.

‘Een man die heb dus een keer aardbeien, begon Treger zichzelve in 
zijn verbeelding een tekst voor te lezen die hij nooit had opgeschreven 
maar wel zo goed als uit het hoofd kende.

Hij gaat dus naar de dokter en hij zegt tegen die dokter: dokter, ik 
geloof dat ik aardbeien heb. Nu, zegt die dokter, doet U Uw pantalon 
maar eens naar beneden. Juist, en bukt U maar, en trekt U de boel 
maar eens goed van elkaar. 

Ja hoor, U hebt aardbeien. Er is geen twijfel mogelijk. Ik zie ze duide-
lijk hangen. Ik zal U pillen geven, en die doet U in het rectum. En als 
het niet overgaat, dan komt U over een week maar terug. 

Dus die man gaat langs bij de apotheek en die komt thuis en hij zegt 
tegen zijn vrouw ik heb pillen gekregen maar die moeten in een 
rectum. Hebben wij een rectum? 

Nee, zegt die vrouw, ik geloof van niet. Ze vraagt bij de buren of die 
misschien een rectum hebben. Nee, niemand. En ze gaat voor alle 
zekerheid ook nog langs bij tante Aal, om de hoek, want die heeft wel 
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eens hulpstukken te leen gehad van het Wit-Gele Kruis. Nee hoor, 
tante Aal die heb geen rectum, nooit gehad ook. 

Dus die man die komt een week later weer bij de dokter en die dokter 
die vraagt dus hoe is het nu? Nou, zegt die man, je zou toch zeggen: 
zulke grote pillen… En ik heb ze allemaal ingenomen, allemaal, maar 
het heb niks niemendal geholpen… Ik had ze bij wijze van spreken 
net zo goed in mijn reet kunnen steken…!’

Uit: Bezorgde Ouders van Gerard Reve
DEEL	1: 
Het  

laatste 
taboe
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DEEL	1:	HET	LAATSTE	TABOE

Waarom stellen veel mensen het zo lang uit om naar een dokter 
te gaan als het om anale problemen gaat? De meest voorkomende 
antwoorden op die vraag zijn: ‘Dit is veel te gênant, daar wil ik niet 
over praten’, ‘Ik had schrik voor de diagnose of de behandeling’ en 
‘Ik dacht dat het vanzelf over zou gaan’. Hoe groter het taboe rond 
een onderwerp, hoe hardnekkiger de gedachte: het probleem is er 
vanzelf gekomen, en het zal vanzelf weer verdwijnen. Meestal is dit 
overigens niet zo. Maar het goede nieuws is dat de oplossingen of 
behandelingen vaak helemaal niet gênant of ingewikkeld zijn. Ieder 
van ons begrijpt dat het moeilijk is om jezelf bloot te geven, of om 
onwennige onderwerpen aan te snijden. Maar neem het van mij aan: 
goede artsen hebben alles al eens gehoord, het meeste al eens gezien 
en sommige zaken zelf al eens moeten doorstaan. 

In de schemerzone tussen wat niet netjes is en wat niet mag, zit 
datgene wat niet deugt. Wat niet netjes is, staat in ‘Het Grote Etiquet-
teboek’. Wat niet mag, ligt vast in wetboeken. En wat niet deugt, tja, 
dat staat nergens. Dat zijn onze taboes, die hebben we zelf onderling 
afgesproken, het zijn de sociale verboden waar we ons moeten aan 
onderwerpen. Een taboe is iets dat wordt beschouwd als ongepast 
om te gebruiken, te doen of over te praten. Anders dan een wet, regel 
of etiquette wordt een taboe zelden openlijk of officieel vastgelegd. 
Het zijn eerder geheime, ingeslopen, door familie of maatschappij 
overgenomen en stilzwijgend aanvaarde fenomenen. Taboes kunnen 
ons leven domineren en heel verlammend werken, en hun macht is 
niet te onderschatten. Want wie een taboe schendt, blijft zelden onge-
straft. Er komt geen politie of rechter aan te pas, neen, veel erger, we 
regelen het onderling. De sociale sancties zijn meestal veel strenger: 
van afkeuring, verachting en uitstoting tot spot en vernedering.
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DEEL 1: HET LAATSTE TABOE

21

Maar taboes zijn niet onoverwinnelijk, want als we de moed hebben 
om taboeonderwerpen onder ogen te zien, verliezen ze al heel veel van 
hun kracht. In een niet zo ver verleden rustte er een levensgroot taboe 
op alles wat met geloof te maken had. Spotten met God of kerk deed 
je best niet in aanwezigheid van onbekenden, spreken over abortus 
of euthanasie ook niet. De invloed van meneer pastoor was, zeker in 
Vlaanderen, nog alomtegenwoordig. Ook op vlak van seksualiteit zijn 
reeds vele taboes omvergeworpen: seksualiteit is nu overal aanwezig, 
in sociale media, reclame, op radio en televisie: alles ademt seksua-
liteit. Er zouden in ons land geen heilige huisjes meer bestaan, maar 
toch voel ik, elk spreekuur opnieuw, dat de anus als laatste lichamelijke 
taboe overeind blijft. Maar waarom eigenlijk? 

Kleine kinderen, zoals ons 3-jarige (en súperschattige) nichtje Juliette, 
blijven lange tijd vrij van elk taboe en gaan vrij en ongebonden op ont-
dekkingstocht in de wijde wereld, en dus ook in hun kleine lichaam. 
Zeker wanneer ze naakt in een lekker warm bad mogen spelen, gaat 
het badeendje wel eens vervelen. Zo ontdekken ze hun plasser, laten ze 
per ongeluk eens een windje onder water, of duwen ze spelenderwijs 
een vingertje in hun poepje. Wanneer dit manoeuvre stoelgangsdrang 
uitlokt en het warme water zo relaxerend werkt dat er plots een bruine 
duikboot in de badkuip dobbert, uiten mama en papa onverwachts 
hun afkeer: woorden als vuil, vies, bah of eikes weergalmen in de bad-
kamer. Juliette begrijpt dat niet. Diezelfde bruine boot werd vanmor-
gen nog op een groot applaus en een dikke duim onthaald wanneer 
die in haar kleine wc-potje dreef. Die verontwaardiging speelt zich 
vooral af tussen 2 en 3 jaar, en wordt de anale fase genoemd. Iedereen 
moet erdoorheen, of je nu wil of niet. Oké, ik geef toe, het is voer voor 
psychologen, en als chirurg begeef ik me nu op glad terrein, maar op 
die prille leeftijd wordt wellicht de kiem gelegd van het anale taboe. 
Elk mens doorloopt grosso modo vijf fasen in zijn psychologische 
ontwikkeling: de anale fase komt net na de orale fase, en vóór de oedi-
pale (of fallische) fase, althans volgens de psychoseksuele theorie van 

Freud. Deze theorie legt de psychologische ontwikkeling bij kinderen 
uit, en wat daarin verkeerd kan lopen. Het spanningsveld tussen het 
applaus en de afkeurende bah’s dragen we ons ganse leven mee. Het 
is de fase waarin de kleuter leert zindelijk te zijn. Het kind leert zich 
te onderwerpen aan de eisen van de buitenwereld door de stoelgang 
alleen op geregelde tijdstippen en plaatsen vrij te geven. Het kind leert 
dat het ‘loont’ om zijn behoefte tijdelijk op te houden en zo controle te 
krijgen over zijn eigen lichaam en zijn omgeving. Het is de levensfase 
waarin het kind een eigen wil leert kennen: de wil om zijn stoelgang 
op te houden, of de wil om de stoelgang op het toilet los te laten. Via 
deze wil leert de kleuter ook controle te krijgen, over zijn lichaam en 
zijn behoeften, maar ook over zijn omgeving: het kind merkt bijvoor-
beeld de ongerustheid bij de ouders wanneer er een paar dagen geen 
stoelgang is geweest (misschien omdat de kleuter zijn behoefte wilde 
ophouden?), of omgekeerd wanneer hij of zij beslist om de zindelijk-
heid weer even uit te schakelen en de stoelgang weg te schenken op 
een ander tijdstip of een andere plaats dan afgesproken, in de broek, 
of op een ogenblik dat alle kleertjes net ververst zijn (als roep naar 
aandacht?). Hoe bewust dit alles verloopt in het hoofd van een kind is 
onduidelijk, maar de anale fase is sowieso de fase waar de basis wordt 
gelegd voor hoe we later omgaan met ‘wil’ en ‘controle’. 

Psychologen zien bepaalde gedragingen op volwassen leeftijd als uiting 
van een onevenwichtige anale fase op kinderleeftijd. Het te frequente 
gebruik van woorden als shit of asshole is een eenvoudig voorbeeld. 
Een uitgesproken gierigheid, het moeilijk kunnen uitgeven van bezit 
of geld, kan teruggaan naar het moeilijk kunnen afscheid nemen van 
de eigen stoelgang als kleuter. Of mensen die te veel controle willen 
behouden over anderen, zoals ze als kind te veel controle hebben 
moeten aanleren over hun stoelgang. Obsessieve mensen hebben vaak 
problemen die wellicht in die anale fase zijn veroorzaakt. Nog anderen 
zien de anus dan weer als het opwindende seksorgaan bij uitstek. 
Allemaal varianten op hetzelfde thema: het (on)evenwicht tussen het 
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DEEL 1: HET LAATSTE TABOE

applaus en het bah in die vroege levensfase. Freud beschreef deze 
ideeën in 1908 in zijn tekst Karakter en anale erotiek, waarin hij het 
zogenaamde ‘anale karakter’ beschrijft als een combinatie van drie 
eigenschappen, namelijk ordelijk (eerder obsessief-compulsief), eigen-
zinning of koppig en zuinig (lees: gierig). Dit heeft trouwens niets 
te maken met ‘anale erotiek’. Het ‘anaal karakter’ uitvergoten, er een 
karikatuur van maken, is een gekende vorm van humor. Het typische 
voorbeeld van zo’n uitvergroot anaal karakter is Mr. Bean, het fictieve 
personage van Rowan Atkinson: hij hecht veel belang aan orde en 
perfectie, heeft een eigenzinnig en egoïstisch karakter en is bovendien 
krenterig. Andere voorbeelden zijn wellicht Dimitri De Tremmerie uit 
F.C. De Kampioenen, Kamiel Spiessens en enkele typetjes van Urbanus 
van Anus en Louis de Funès. Als je Engelse vrienden je ooit ‘You are 
anal!’ toeroepen, heb je wellicht een of meerdere van deze karakter-
trekken van jezelf laten zien. Voel je je al wat ongemakkelijk worden 
bij het lezen van deze alinea? Ja?! Dat was dan ook mijn bedoeling, 
want hiermee is nogmaals het bewijs geleverd dat ieder van ons wel 
in meer of mindere mate een anaal karakter heeft. 

Maar waarom voelen de meesten van ons zich wat ongemakkelijk 
bij dit onderwerp? Waarom zijn wij, of althans de grote meerderheid 
onder ons, zo onwennig bij gesprekken over de anus? Hoewel ieder-
een er een heeft, blijft er een waas van ongemak rond dit onderwerp 
hangen. Het gegiechel houdt aan en de smet rond dit onderwerp blijft 
bestaan. Toegeven, hiervoor heb ik geen simpele verklaring. Taboes 
hebben een allesomvattende kwaliteit: ze zijn weerstandig aan elke 
logica en onderbouwd denken. Taboes zijn altijd een product van 
cultuur en zullen wel een bepaalde functie of een bedoeling hebben. 
Ze bestaan niet zonder reden. Wellicht zijn ze nuttig om bijvoor-
beeld structuur te geven aan een samenleving, of eendracht te creëren 
binnen een groep. Zo hebben we een aantal anale idee-fixen in ons 
hoofd, die we zeer moeilijk kunnen loslaten. De aars is onlosmakelijk 
verbonden met stoelgang, gebrek aan hygiëne en viezigheid, misschien 

is daar wel de bestaansreden voor het anale taboe ontstaan: het taboe 
moet ons beschermen tegen ziekten. En misschien werd anale seks 
wel in de taboesfeer gedrukt omdat het toch nooit een nageslacht 
opleverde? Het blijft onduidelijk.

Door het rechtop lopen van de mens werd het visuele belangrijker dan 
de reukzin en werden de genitaliën zichtbaar in plaats van de anus. We 
beschouwen sindsdien de anus te veel als het tegenovergestelde van 
de vagina of de penis. Niet alleen letterlijk en lichamelijk, maar ook 
figuurlijk. Je hebt nu een voorkant, en een achterkant. En die zetten 
we als tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar. Vooral de penis, maar 
ook de vagina werd de laatste decennia gepopulariseerd, terwijl de aars 
deze civilisatie of democratisering nog niet heeft mogen meemaken. 

Er is in onze maatschappij vrijwel niets zo met taboe overladen als 
ons achterwerk en alles wat daarmee verbonden is. Als het over de 
anus gaat, luidt de huidige sociale consensus nog steeds als ‘Don’t 
ask, don’t tell’. Het is de hoogste tijd om dit taboe voor eens en voor 
altijd te doorprikken, want er valt veel te ontdekken in dit verdrongen 
lichaamsgebied. Niet alleen aandoeningen en ongemakken, maar ook 
plezier en genot in en rond de anus lijken wel het laatste lichamelijke 
taboe, waar niemand durft over te praten.

We beginnen aan een lange reis.
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Wat	doen	we	eigenlijk	op	het	toilet?

Mensen consulteren mij heel vaak met die ene grote wens om ‘eens 
normaal naar het toilet te kunnen’, waarbij ik hen meteen moet ont-
goochelen, want die wens kan ik nooit vervullen. Ik weet namelijk niet 
wat de ‘normale gang’ van zaken is. We schatten dat mensen ongeveer 
vijftien minuten per dag, negentig uur per jaar, en dus ongeveer één 
jaar van hun leven doorbrengen in het kleinste kamertje, het toilet. Het 
is een van de meest intieme momenten die een mens krijgt. Sommigen 
misbruiken dit moment, bijvoorbeeld om niet gestoord te worden, 
op de werkvloer of thuis. Dit is alvast een slechte gewoonte, dat staat 
wel vast. Voor wat ‘me-time’ zoek je best een ruimere kamer op dan 
het toilet, en een betere stoel dan de wc-pot. Je gsm, tablet of een tijd-
schrift mag je niet vergezellen. De HUMO lezen of door je Facebook 
scrollen kan je aandacht zo afleiden dat je eigenlijk niet meer hoeft. 
Als je geen aandrang meer voelt, kan je beter het toilet verlaten en een 
paar uur wachten, tot je weer moet. Want persen en duwen terwijl 
je geen aandrang voelt kan veel narigheden tot gevolg hebben. De 
krant lezen, kruiswoordraadsels oplossen en e-mails beantwoorden 
zijn slechte gewoonten. Je moet de toilettijd overigens kort houden, 
twee minuten, 120 seconden: persen, proper maken, aankleden en 
hop. Maar ook door de positie op het toilet ga je onbewust te veel en 
te lang druk zetten op de aars, en dit leidt tot ongemakken. 

Als je last hebt van een vervelende aars kan je twee dingen doen: je 
panikeert, begint te googelen en gaat op zoek naar de nieuwste won-
dermiddelen, of je leert het probleem eerst te begrijpen. Heb je geen 
last van een vervelende aars, maar wil je deze wel zo gezond mogelijk 
houden, ook dan is al deze kennis nuttig. Laten we daarom eerst eens 
kijken wat er met je voedsel gebeurt vanaf het moment dat je het in je 
mond gestopt hebt tot het moment dat het in de pot belandt. Tijdens 
deze tocht, van mond tot kont, kom je ongetwijfeld meer te weten 
over jezelf, je darmen en hoe het allemaal werkt. 

Maar wat doen we medisch gezien op het toilet? Daarvoor gaan we 
eerst weten hoe de darm en de aars zijn opgebouwd en hoe ze werken. 

De	tocht	van	het	voedsel:	van	mondje	tot	
kontje

Laten we beginnen bij het begin: de ingang van het darmkanaal, de 
mond. Uiteraard vindt u de uitgang van het darmkanaal interessan-
ter dan de ingang, want anders was u dit boek nooit beginnen lezen. 
Maar als we over ‘stoelgang’ en ‘anus’ willen praten, moeten we het 
eerst hebben over ‘voeding’ en ‘mond’, want daarmee begint het toch 
allemaal. Misschien stond je er nooit eerder bij stil, maar er zijn meer 
gelijkenissen tussen mond en aars dan je zou denken. De ene is de 
ingang, de andere de uitgang van een rechte buis, het spijsverterings-
stelsel, de tractus digestivus, ons digestief systeem, maar is er meer…

Zintuigen	en	zenuwen
Eten doen we uiteraard eerst met onze zintuigen. We ruiken en zien 
bijvoorbeeld een heerlijke maaltijd en krijgen daardoor een honger-
gevoel: de lichtgolven worden opgevangen door onze oogbol, het 
netvlies zet deze golven om in zenuwprikkels die via de oogzenuw 
onze hersenen activeren. We zien het lekkers liggen en onmiddellijk 
worden signalen verstuurd naar verschillende delen van ons lichaam: 
de speekselklieren worden wakker geschud, er ontstaat een speeksel-
vloed en het water komt je in de mond. Ook de maag maakt zich klaar 
om de maaltijd op te vangen. De productie van maagzuur stijgt en 
de maag maakt dansende bewegingen, blij als ze is om de maaltijd te 
ontvangen. Diezelfde cascade wordt geactiveerd door het ruiken van 
een heerlijke maaltijd: de kleine moleculen die in de dampen van een 
lekker gerecht worden opgesnoven, lossen op in ons neusslijmvlies. 
De geurzenuw wordt geprikkeld en zal via de hersenen de spijsver-
tering starten.
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Vanaf nu verloopt alles automatisch, we hebben niets te zeggen over 
onze maaglediging of de snelheid van vertering. De spijsvertering doet 
haar job, zonder jouw goedkeuring. Je moet jezelf overgeven aan de 
natuurlijke gang van zaken, zonder je te veel te bemoeien. En dat is 
maar goed ook – ik krijg mijn eigen agenda nog niet georganiseerd, 
schiet tekort in het huishouden en het onderhouden van onze tuin is 
me al te veel, laat staan dat ik dan nog tijd zou moeten maken voor 
de organisatie van mijn eigen spijsvertering. Toezicht en controle 
zouden, zeker in mijn geval, alleen averechts werken, dus gelukkig 
hoeven we ons daar niets van aan te trekken. Laat je ingewanden 
gewoon hun werk doen, geen nieuws is goed nieuws. Ze werken naar-
stig onder impuls van het autonoom zenuwstelsel, onder andere de 
nervus vagus. Dit is de belangrijkste parasympatische zenuw van het 
autonome zenuwstelsel. Ze is de tiende van twaalf hersenzenuwen 
en wordt afgekort met het Romeinse cijfer 10 (n.X). De n. staat voor 
nervus, of zenuw. De naam van deze zenuw (vagus) komt van het 
Latijnse ‘vagari’ dat ‘rondzwerven’ betekent. Elke Vlaamse stad die 
naam waardig, heeft wel een café met de naam De Vagant, verwijzend 
naar de zwervende caféganger. En zoals de zwerver rondtrekt van stad 
tot stad, zo zal ook deze zenuw vanuit de hersenen langs de mond- 
en tongspieren, over hart en longen, via de slokdarm en maag ook 
andere ingewanden gaan bezenuwen. Deze zenuw ontstaat namelijk 
in de hersenen en vertrekt van daaruit, al zwervend, door ons lichaam. 

Het autonome zenuwstelsel (ook wel het vegetatieve of viscerale 
zenuwstelsel genoemd) is het deel van het perifere zenuwstelsel dat 
een groot aantal onbewust plaatsvindende functies reguleert. Dit 
zenuwstelsel regelt vooral de werking van de inwendige organen, 
ademhaling, spijsvertering, verwijden of vernauwen van bloedvaten 
en de hartslag. Zoals de naam doet vermoeden, werkt dit systeem 
autonoom, het wordt niet beïnvloed door ‘de wil’. De tegenhanger van 
dit ‘onwillekeurige’ zenuwstelsel is het ‘willekeurige’ zenuwstelstel, ook 
het wel animale of somatische zenuwstelstel genoemd. Als ik beslis om 
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een appel uit de fruitmand te nemen, naar mijn mond te brengen en 
op te eten, heb ik dit alles heel bewust gedaan, met mijn zintuigen en 
skeletspieren, geregisseerd door mijn willekeurige zenuwstelsel. Maar 
eens die appel is doorgeslikt, heb ik geen enkele controle meer over 
wat er verder zal gebeuren met de appel. We staan elk beslissingsrecht 
af en lijken vanaf nu wel een vreemde in ons eigen lichaam. We weten 
wat we in ons lichaam steken en wat er straks weer uitgaat, maar wat 
er in ons lichaam omgaat, daar hebben we geen vat op. We zijn dus 
niet de bewoner van ons lichaam, maar de douane: wat zich in het 
binnenland afspeelt, willen we niet weten, alleen wat binnenkomt en 
weer naar buitengaat, telt.

Slokdarm	en	maag
Vanaf de mond loopt het eten en drinken door de borstholte, achter 
hart en longen om, naar het abdomen (de buik) via een 2 cm brede 
slokdarm. Hiervoor moet de slokdarm door het middenrif of 
diafragma, het spierige tussenschot dat buik en borst van elkaar afsluit. 
De overgang tussen de slokdarm en de maag vormt een klep. Geen 
echte, anatomische klep zoals een deurtje, maar een functionele klep: 
de druk in het laatste deeltje van de slokdarm is hoger dan de druk in 
de maag. Hierdoor kan de zure maaginhoud niet terugstromen naar 
de slokdarm. Het eten wordt in de maag gemalen en afgebroken in 
kleinere stukken. Dit proces duurt snel een drietal uren. Dit is ook 
de reden waarom je meestal zes uur moet wachten om als nuchter 
beschouwd te worden voor een ingreep onder algemene verdoving. 
Het duurt namelijk zes uur om je maag vrij te hebben van alle etens-
resten na een maaltijd. 

De maag is als een halve maan, een J-vormig zakje met een korte zijde 
en een veel langere linkerzijde. Daardoor lijkt die op een scheef zakje. 
Hier worden de grove stukken gekauwd voedsel verder gemalen tot 
een brij. We kennen deze brij als braaksel als we moeten overgeven: 
een zure massa met wat brokjes in. De maag eindigt op een ring-

vormige spier, de pyloor, waarna de darm ontstaat. Om voldoende 
energie uit het voedsel te halen, hebben we lange darmen nodig. De 
mens heeft er een achttal meter van: het begint met de twaalfvingerige 
darm, daarna volgt 6 meter dunne darm, die uitmondt in de dikke 
darm die ongeveer 1,5 à 2 meter overbrugt, en eindigt in het reservoir, 
de endeldarm of het rectum.

Twaalfvingerige	darm
Het eerste deel van de dunne darm is de twaalfvingerige darm en die 
is – u raadt het nooit – ongeveer twaalf vingers lang (zo’n 20 cm). De 
wetenschappelijke naam is duodenum. Het is een kort deel, één grote 
bocht, maar wel levensbelangrijk, want in deze bocht worden de ver-
teringssappen, geproduceerd in lever (gal) en pancreas (onder andere 
amylase en lipase), geloosd. De maag, lever en pancreas produceren 
samen ongeveer 2 liter vocht per dag, ongeacht de hoeveelheid drank 
en voedsel die we actief innemen. De maaginhoud is zeer zuur, zo zuur 
dat hij de wand van de dunne darm zou kunnen beschadigen. In het 
duodenum zorgt het waterstofbicarbonaat uit de pancreas ervoor dat 
de maaginhoud pH-neutraal gemaakt wordt. Deze voedselbrij is na 
inwerking van de verteringssappen geen brij meer, maar een papperig 
sopje, te vergelijken met een gemixte soep, dat nu door de 6 meter 
lange dunne darm zal worden gezeefd.

Dunne	darm	(jejunum	en	ileum)
De dunne darm vergelijk je best met een 6 meter lange tuinslang, 
die vrij en ontspannen in de buik kronkelt. Zijn diameter is een paar 
centimeter, dun in vergelijking met de dikke darm, die straks aan de 
beurt komt. De taak van de dunne darm is eten verteren en de nuttige 
en interessante voedingsstoffen opnemen. Het opnemen gebeurt via 
de darmwand. Om het contact tussen de voedingsstoffen en de darm-
wand maximaal te maken, is de wand van de dunne darm ingenieus 
opgebouwd. Vooreerst zijn er zeer veel plooien aan de binnenzijde van 
de wand. Moesten we deze plooien niet hebben, dan hadden we al snel 
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18 in plaats van 6 meter dunne darm nodig om even veel contactop-
pervlakte te hebben. Bovendien zijn de plooien bedekt met darmslijm-
vlies, bestaande uit heel kleine uitstulpingen, de darmvlokken (of villi), 
die op hun beurt het oppervlak nog vergroten. Deze vlokjes kunnen 
we nog net met het blote oog zien. Bekijken we een stukje darmslijm-
vlies onder de microscoop, dan zien we dat elke uitstulping, elke vlok, 
opnieuw bezaaid is met honderden kleinere vlokjes. En zoomen we 
in op één zo een minuscuul vlokje, dan zien we dat elk minivlokje 
opnieuw bedekt is met een laagje bestaande uit opnieuw honderden 
tentakels, die op kleine takjes lijken, de zogenaamde glycocalyx. Deze 
filteren als het ware de interessante voedingsstoffen uit de waterige 
brij. Het totale contactoppervlak van de dunne darm bedraagt uitein-
delijk ongeveer 200 m2. Sommige kleine stukjes geraken echter niet 
door de openingen in de darmwand en moeten de hele rit onverteerd 
uitzitten, om het eindstation, het rectum of reservoir, te bereiken. 

Strikt genomen bevindt alles in de darm zich buiten het lichaam, 
net zoals de lucht die in bijvoorbeeld een lege wc-rol zit, niet tot die 
rol behoort maar gewoon buitenlucht is. Pas als de voedseldeeltjes 
door die kleine takjes van de darmwand worden vastgehouden en 
naar binnen worden geleid, is het voedsel ‘in’ het lichaam. Om die 
voedingsdeeltjes makkelijk door de wand van het slijmvlies op te 
nemen, maakt de darm het voedsel vloeibaar, als een gemixte soep. 
De kleine deeltjes zijn nu oplosbaar in de waterige inhoud en kunnen 
dus makkelijk opgenomen worden doorheen de darmwand, naar de 
bloed- en lymfevaatjes van de darm, die ze transporteren naar de lever. 
Hier worden deze deeltjes opgevist, verwerkt en terug afgeleverd in 
de bloedbaan als kleine bouw- en energiepakketjes bestemd voor de 
verschillende organen van ons lichaam. Zo leven wij. Elke cel van 
ons lichaam kan functioneren dankzij zo een pakketje dat ooit door 
onze dunne darm is aangeleverd. Zonder dunne darm kunnen we 
dus niet leven. We hebben minstens 2 meter nodig om ‘levensvatbaar’ 
te zijn. We hebben dus viertal meter in overschot, om comfortabel 

te kunnen leven. Maar stel dat we dunne darm moeten opofferen, 
tijdens operaties bijvoorbeeld, dan behouden we bij voorkeur meer 
dan 2 meter. Indien het echt niet anders kan, zullen we deze bouw- en 
energiepakketten kant-en-klaar moeten toedienen in de bloedbaan. 
Dit heet TPN of ‘totale parenterale voeding’, voeding die parenteraal 
(= langs een andere weg dan het darmstelsel) en dus intraveneus wordt 
toegediend. Wanneer er een te klein (resterend) functionerend deel 
van het dunnedarmoppervlak aanwezig is, spreekt men vaak over een 
‘short bowel-syndroom’.

Dikke	darm
Aan het einde van de dunne darm is ons voedsel dus een waterige 
oplossing. Normaal zijn de nuttige grondstoffen opgenomen. Wat rest, 
zijn de afvalstoffen. Die afvalstoffen of resten zijn dus ook waterig en 
helemaal niet vast, zoals de stoelgang in het toilet. 

De dunne darm mondt uit in de dikke darm. Deze overgang tussen 
dunne en dikke darm ligt meestal rechtsonder in je buik, in de 
rechter fossa. De dikke darm is uiteraard dikker dan de dunne darm, 
vandaar ook zijn naam. Dit verschil in diameter wordt opgelost door 
de dunne darm niet geleidelijk over te laten gaan in de dikke darm, 
maar door de dunne darm zijdelings in te planten op de dikke darm. 
Het blindeindigende deel dat je hierdoor krijgt, is de blinde darm of 
appendix. Deze kan alleen maar ontsteken en plotse pijn in de rechter 
onderbuik, soms met koorts, veroorzaken: blindedarmontsteking of 
appendicitis.

De overgang tussen dunne en dikke darm vormt een soort T-splitsing 
en eens de vloeistof deze T-splitsing passeert is er geen weg meer 
terug, want ook hier is er een klep, de klep van Bauhin, die terug-
stromen van afvalstoffen naar de dunne darm voorkomt. De dikke 
darm heeft eigenlijk maar één belangrijke taak: van de overvloed aan 
waterige afvalstoffen, elke dag zo’n 2 liter, vaste stoelgang maken. Het 
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mechanisme dat hiervoor gebruikt wordt, is simpel: indikken. De 
dikke darm neemt zoveel mogelijk water op, om een vastere materie 
achter te laten in de darm zelf. Samen met het water neemt de dikke 
darm ook nog wat zouten op, die voor het lichaam nog nuttig kunnen 
zijn, maar niets meer dan dat. Geen vetten, suikers, eiwitten of andere 
bouwstoffen, enkel zoutwater. Eigenlijk doet de dikke darm het omge-
keerde van de dunne darm. De dunne darm wou de vaste voeding zo 
waterig mogelijk maken, om de interessante, voedzame grondstoffen 
eruit te filteren. De dikke darm moet nu de overvloed aan waterige 
afvalstoffen terug compact krijgen, als een samengeperst worstje stoel-
gang. Zonder dikke darm kunnen we wel perfect leven: het enige 
(grote) nadeel is dat we een overvloedige, waterige stoelgang zullen 
hebben. En dat we die paar liter aan zoutwater niet meer kunnen 
recupereren. Maar dit kan vrij eenvoudig opgelost worden door zelf 
extra vocht en zouten in te nemen. 

Valt er dan niets meer over de dikke darm te vertellen? Uiteraard 
wel. De dikke darm wordt bewoond door het grootste deel van onze 
darmflora of darmbacteriën. De naam darm-‘flora’ is wetenschappe-
lijk niet correct, gezien dit vooral naar planten verwijst, terwijl het 
hier vooral om bacteriën gaat. Die darmbacteriën overleven met wat 
de dunne darm als overschot heeft weggegooid. Ze voelen zich dan 
ook goed tussen het donkere restafval, waar weinig licht en zuurstof 
komt. In tegenstelling tot onze eigen cellen die vers zuurstof nodig 
hebben om te kunnen werken en overleven, kunnen bacteriën onze 
voeding verwerken zonder zuurstof. Een chemisch proces waar geen 
zuurstof voor nodig is, noemen we vergisten. Dat is een mooi woord 
voor verrotten. En kan dus stinken, vandaar dat windjes een slechte 
geur hebben. Gelukkig zijn we in de loop der tijden goed gaan samen-
werken met deze microben en veroorzaken ze meestal geen proble-
men. Integendeel, we hebben elkaar nodig en profiteren van elkaars 
aanwezigheid: de bacteriën overleven dankzij ons restafval, en in ruil 
verwerken ze onze etensresten, leveren ze vitaminen (onder andere 

vitamine K) aan en spelen ze een belangrijke rol in ons immuunsys-
teem. Maar daarover straks meer.

In tegenstelling tot de zeer beweeglijke dunne darm, ligt de dikke 
darm vrij verankerd, als een ingebeeld vierkant of kader, met de navel 
als middelpunt, in onze buik. De wand van de dikke darm bestaat 
vooral uit een spierige laag, die goed kan samentrekken. 

Na een wachttijd van drie tot zes uur in de maag en het duodenum 
is het eten in ongeveer anderhalf uur doorheen de 6 meter dunne 
darm geraasd. Het traject door de dikke darm duurt veel langer dan 
door de dunne darm, al was het maar omdat de diameter minstens 
dubbel zo groot is. Om de steeds vaster wordende stoelgang vooruit 
te duwen, is de spierige wand van de dikke darm niet alleen beter 
ontwikkeld, de dikke darm heeft ook een betere slijmlaag aan de bin-
nenzijde. Vergeleken met de dikke darm is de dunne darm zo goed 
als steriel. De passage van voedsel gaat immers zo snel dat eventuele 
bacteriën als het ware meegespoeld worden door de dunne darm 
naar de dikke darm, ze krijgen de tijd niet om zicht te vestigen. In 
de dikke darm verloopt het leven veel trager en kunnen ze zich beter 
organiseren en groeien.

De stoelgang wordt naar de uitgang gedreven door de op- en afgaande 
golven van contracties van de darmwand. Hierbij wisselen de kring- 
spieren en de lengtespieren elkaar af, waardoor de stoelgang gecontro-
leerd verder geschoven wordt richting uitgang. De voedselbrij wordt 
vooruitgeduwd van het samentrekkende deel darm naar het deel dat niet 
samentrekt. Hier herhaalt dit fenomeen zich opnieuw, enzovoort. Op 
die manier wordt de stoelgang door de buis vooruit geknepen, richting 
uitgang. Dit heet peristaltiek, te vergelijken met een kruipende regen-
worm. Dit gebeurt maar een paar keer per dag heel heftig, meestal kort 
na het ontwaken (ortho-colische reflex) en na het eten van een maaltijd 
(gastro-colische reflex). Het drinken van thee of koffie of het opsteken 
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van een eerste sigaretje zal deze reflexen nog versterken, en stoelgangs-
drang uitlokken. Bij die massacontracties verplaatst de stoelgang zich 
aan een snelheid van 1 cm per seconde. De rest van de dag knijpen de 
darmen ook, maar veel minder krachtig. Ze dienen dan eerder om de 
stoelgang te kneden en het vocht uit de brij te persen.

Rectum
Uiteindelijk komt de stoelgang in de endeldarm terecht, het rectum of 
reservoir, waar het opgeslagen wordt. Het rectum is zelf overigens het 
grootste deel van de dag leeg. Loopt het vol, dan zwelt het op, maar 
zonder dat dit meteen een grote druk creëert. De druk blijft als het 
ware lange tijd constant, ook al neemt het volume stoelgang geleidelijk 
toe. Deze eigenschap, de capaciteit, is een belangrijke eigenschap van 
een goed reservoir. Pas als er meer dan 100 ml stoelgang in het rectum 
aanwezig is, voel je de aanwezigheid, als een lichte aandrang. Aan aan-
drang kan je onmiddellijk toegeven, maar als je in de wagen zit, of op 
een vergadering, dan kan je deze aandrang gemakkelijk annuleren en de 
stoelgang wat uitstellen. Je ‘slikt’ de stoelgang gewoon weer in, duwt hem 
uit het rectum terug naar boven, naar het laatste deel van de dikke darm, 
het sigmoïd. Dit laatste deel van de dikke darm vormt een S-vormige 
bocht alvorens over te gaan in het rectum. Eigenlijk is het geen S-vorm, 
maar een sigmavorm, zoals de Griekse letter sigma ‘ς’, vandaar de naam.

Te vaak stoelgangsdrang negeren, en dus stoelgang terugsturen naar 
het sigmoïd, is eigenlijk niet goed. Het sigmoïd is namelijk niet ont-
worpen als een reservoir, en zijn wand is dan ook niet aangepast om 
deze drukverhoging heel vaak te trotseren. Hierdoor kunnen ver-
zwakkingen ontstaan in de darmwand, divertikels, te vergelijken met 
verzwakkingen op een fietsband. De aanwezigheid van divertikels op 
de darmwand noemt men diverticulose. Op zich is er geen probleem, 
want deze divertikels veroorzaken weinig problemen, behalve wanneer 
zo een divertikel ontsteekt. Meestal zal die ontsteking ook een deel van 
het sigmoïd aantasten, dan spreken we over diverticulitis. De klachten 

gelijken op een appendicitis, maar dan in de linker onderbuik, met 
stekende pijn en koorts. Diverticulitis kan leiden tot bijvoorbeeld een 
darmperforatie.

Zo gezellig en gastvrij de begroeting aan de voordeur was, zo hoeft 
het afscheid aan de achterdeur echt niet te worden. Het ontbreken van 
een reukorgaan, twee ogen en vele smaakpapillen in de anale regio 
moeten we als een voordeel der natuur beschouwen! Maar de uitgang 
is niet doof, blind of gevoelloos. Ook al ziet of hoort het de stoelgang 
niet aankomen, en ontbreekt elke geur en smaak, het laatste deel van 
het spijsverteringsstelsel telt oneindig veel strek- en reklichaampjes, 
sensorcellen, die het zenuwstelsel waarschuwen wanneer de stoelgang 

*
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op de deur komt kloppen. Die aandrang, ‘a call of nature’, begint als 
een vriendelijk en uitnodigend tikje op de schouder, dat je perfect 
kan negeren of uitstellen. Maar het tikje komt sowieso terug: het tikje 
wordt een verwittigende tik, en die tik wordt dan weer een duw, het 
ongemak wordt groter, zwelt aan alsof het elk moment kan uitbarsten. 
Wanneer de hoeveelheid stoelgang in het rectum stijgt tot boven de 
300 ml, dan is de aandrang zo groot dat uitstel bijna niet meer moge-
lijk is. Nu begeef je je best naar een toilet, want geloof me: de natuur 
wint het uiteindelijk toch meestal van de cultuur.

Nu we in de onderste regionen van het darmstelsel zijn beland, komen 
we tot de kern van dit boek: de anus! 

Hoe	verloopt	de	uittocht?

Stoelgang naar buiten persen in een toiletpot mag dan iets heel een-
voudigs en alledaags lijken, het kan maar succesvol en probleemloos 
verlopen wanneer het rectum en de anus op een verfijnde manier 
samenwerken. Het systeem moet stoelgang kunnen ophouden ener-
zijds, en wanneer dit sociaal aanvaardbaar is ook weer loslaten ander-
zijds. De twee aparte entiteiten, endeldarm en anus, vormen eigenlijk 
één functionele eenheid en zijn perfect op elkaar afgesteld en moeten 
elkaar blindelings aanvoelen. Rectum en anus lopen anatomisch ook 
naadloos in elkaar over.

De	sluitspier(en)
Het bekken is onderaan afgesloten met een sterke spierplaat, de bek-
kenbodem, die door zijn stevigheid ervoor zorgt dat alle organen in 
de buik blijven. In die bekkenbodem is een kleine opening voorzien 
waardoor de endeldarm naar buiten kan lopen. De cirkelvormige 
spier die deze opening heeft gevormd, is een sterke kringspier, die 
we kennen als dé sluitspier, of sfincter.

Aangezien het brede rectum door de smalle opening van de bek-
kenbodem naar buiten moet, ontstaat een trechter. De smalle hals 
of teut is het anaal kanaal, meestal 2 tot 5 cm lang. Door het verschil 
in diameter tussen het brede rectum en de smallere anus, ontstaan 
plooien in de binnenwand van de aars, de zuilen van Morgagni. Voorts 
is het rectum uitgerust met een drietal tussenschotten die het gewicht 
van de stoelgang kunnen opvangen om de aars en sluitspier wat te 
ontlasten. Zo valt de stoelgang niet direct op het anaal kanaal door 
de zwaartekracht in een rechtopstaande houding, maar worden de 
krachten wat verdeeld. 

Maar eigenlijk hebben we twee sluitspieren.

De uitwendige is de meest gekende omdat we deze ook zelf kunnen 
aansturen en controleren. Deze spier wordt voornamelijk bezenuwd 
door het willekeurig zenuwstelsel en kan, indien gewenst, worden 
samengeknepen. Het is opgebouwd uit gestreept spierweefsel, zoals 
alle andere spieren die je kan gaan trainen in de fitness.

Rectum

Anus
Aambei

Inwendige 
sluitspier

Uitwendige 
sluitspier
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Maar aan de binnenzijde van deze spier is er een tweede sluitspier 
aanwezig. Deze is opgebouwd uit glad spierweefsel en wordt louter 
bezenuwd door het autonoom zenuwstelsel. Hier hebben wij dus geen 
controle over, deze spier werkt onafhankelijk van onze wil.

Als je aandachtig naar de tekening kijkt, dan zie je dat die interne 
sluitspier eigenlijk niets meer of minder is dan de spierige laag in de 
wand van het rectum, ook de dikke darm, die eigenlijk gewoon door-
loopt doorheen de ring van de bekkenbodem, en op zijn uiteinde iets 
dikker wordt. Zo kan je uiteraard beter begrijpen dat deze spier vol-
ledig autonoom functioneert, en wij hier geen controle over hebben. 

We hebben dus twee sluitspieren, een inwendige (interne) en een 
uitwendige (externe), een willekeurige en een onwillekeurige, een 
gestreepte en een gladde, maar samen zorgen ze ervoor dat de endel-
darm afgesloten is. Ze werken in duobaan. 

Maar toch… Beide spieren zijn kringspieren, dus cirkelvormig, en 
hoe hard je een cirkel ook probeert dicht te knijpen… Probeer maar 
eens je wijsvinger te plooien in een cirkel en deze volledig lucht- en 
waterdicht te knijpen, je blijft altijd wel een opening houden. Verve-
lend, want we houden onze darm toch graag hermetisch dicht, zodat 
windjes of anaal vocht niet zomaar ongewild kunnen ontsnappen 
als we springen, lachen of hoesten. Voor die fijngevoelige afsluiting 
bedacht de natuur – of de schepper – aambeien.

Hemorroïden
Aambeien, of hemorroïden, zijn kleine zakjes met bloed, aanwezig 
in het anaal kanaal. Normaal hebben we er drie, op een min of meer 
vaste positie. Deze zakjes vullen zich met bloed en sluiten de cirkel 
van de aars daardoor mooi hermetisch af. Wanneer we stoelgang naar 
buiten persen, wordt het bloed uit de zakjes geduwd, opent de spier 

zich en kan de stoelgang passeren. Eens de stoelgang voorbij is, lopen 
de zakjes weer vol en sluit de aars zich 100% af. Ingenieus toch? 

Wil dat zeggen dat iedereen aambeien of hemorroïden heeft? Jawel, 
vanaf je geboorte tot de dag dat je sterft heb je aambeien! Althans, dat 
moet je hopen, want anders ondervind je zeker een belangrijke graad 
van incontinentie voor windjes of slappe stoelgang.

Maar uiteraard mogen die aambeien geen klachten veroorzaken, want 
dan kunnen ze een heel vervelend en frustrerend deel van je lichaam 
worden. Eigenlijk moeten ze juist groot genoeg zijn om hun job te 
doen, de fijngevoelige afsluiting van het anaal kanaal, maar niet te 
groot om te gaan bloeden of naar buiten te puilen. Meer hierover in 
een volgend hoofdstuk!

De inwendige sluitspier zorgt meestal voor een constante basisdruk, 
die we niet actief kunnen bijsturen, maar wel passief. Als je bijvoor-
beeld plots moet hoesten of lachen, dan zal deze drukverhoging in de 
buik niet direct tot stoelgang of windverlies leiden, omdat de inwendige 
sluitspier onbewust de basisdruk zal doen stijgen. De anus blijft op slot.

De uitwendige sluitspier kan, wanneer je dat wenst, extra knijpkracht 
genereren en de inwendige sluitspier te hulp schieten. Als je snel naar 
het toilet moet, en je komt bijna te laat, dan kan je actief bijkomende 
druk ontwikkelen in de sluitspier om het stoelgangverlies tegen te 
houden. De basisdruk van de inwendige sluitspier zal dankzij deze 
extra knijpkracht van de uitwendige sluitspier de anus dichthouden. 
De twee sluitspieren worden dan wel op een andere manier aange-
stuurd, ze werken dus wel nauw samen.
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RAIR
Zodra de zware stoelgang indaalt richting de trechter van het anaal 
kanaal en daar wat lokale drukstijging doet ontstaan, zal de interne 
sluitspier zich spontaan gaan openen en de weg openen om te ont-
lasten. Deze automatische verbinding tussen het rectum en het anaal 
kanaal noemen we de recto-anale inhibitorische reflex (RAIR). Inhi-
bitie betekent onderdrukking of remming. Recto-anale inhibitorische 
reflex wil dus letterlijk zeggen: het rectum zal de werking van de anus 
onderdrukken via een reflex, met andere woorden de aanwezigheid 
van stoelgang laag in het rectum zal de anale basisdruk van de interne 
sluitspier doen dalen. De interne sluitspier wordt dus verplicht zich 
te ontspannen en te openen. Het is een zeer korte, voorbijgaande en 
onvrijwillige reflex. Door deze reflex zal de aars kunnen ‘proeven’ wat 
er op komst is: is de drukverhoging in het rectum veroorzaakt door 
een zware bol stoelgang, of is er een kwak diarree op komst? Of enkel 
een grote luchtbel die als wind wil ontsnappen? Het anaal kanaal voelt 
met kleine sensoren wat er op komst is en kan deze signalen doorgeven 
naar onze hersenen. We worden, voor het eerst sinds we het voedsel 
hebben geproefd en doorgeslikt, opnieuw iets gewaar: de resten van 
ons eten willen naar buiten. Door de RAIR kan het anaal kanaal een 
voorproefje krijgen van het latere hoofdgerecht. Die info stuurt hij door 
naar de hersenen. En stel dat het voorproefje ons niet bevalt, zoals een 
stroom slappe stoelgang of een ferme wind tijdens een vergadering, 
dan kunnen we de uitwendige sluitspier bevelen het terug te sturen 
naar de keuken. De interne sluitspier merkt de druk van buitenaf en 
respecteert de keuze van zijn machtige en sterke collega: de amuse 
wordt teruggestuurd, we wachten wel op het hoofdgerecht.

Zonder deze reflex, of wanneer deze reflex minder goed zou werken, 
worden we niet verwittigd van wat er op komst is en komen we soms 
te laat om de stoelgang tegen te houden of terug te sturen, met alle 
risico’s van dien: een vuile broek.

Om	de	hoek
Laten we dit systeem nu eens in zijaanzicht bekijken, dan zie je dat het 
rectum niet recht op het anaal kanaal uitmondt. Er lijkt een knikje of 
hoek in te zitten. Beeld je gewoon een lijn in die door het anaal kanaal 
loopt, en een tweede lijn die door het rectum loopt, dan zie je dat deze 
twee lijnen een hoek vormen: de recto-anale hoek. En hoe komt die 
knik daar? Die wordt gemaakt door een spier, de m. pubo-rectalis. 
De naam van een spier wordt meestal gevormd door de twee delen 
die door de spier verbonden zijn. In het geval van de m. pubo-rectalis 
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zijn dit de pubis of het schaambeen, het bot dat je kan voelen aan de 
onderrand van de buik, net boven de riemregio, en het rectum (‘rec-
talis’). Deze spier is een deel van de brede en stevige bekkenbodem en 
is U-vormig: hij loopt van de binnenzijde van het schaambeen, rond 
het rectum, terug naar het schaambeen. De spier vormt dus een lus 
rond het onderste deel van het rectum en creëert hierdoor een knik 
tussen aars en rectum, de recto-anale hoek. Ook dit is slim bedacht: 
stel dat rectum en aars perfect boven elkaar hadden gewoond, dan zou 
de zwaartekracht ervoor zorgen dat stoelgang te pas en te onpas naar 
de uitgang zou tuimelen, met opnieuw een vuile broek. Dit mecha-
nisme is eigenlijk een extra hulpje voor de twee sluitspieren. Als we 
de externe sluitspier dichtknijpen, spannen we ook altijd de bekken-
bodemspieren en dus ook de m. pubo-rectalis op. Hierdoor trekt die 
lus samen en zal de knik tussen rectum en aars scherper worden. 
Het wordt voor het windje of de stoelgang moeilijk om de uitgang te 
vinden, laat staan om ongewild te ontsnappen. 

Wanneer we rustig op het toilet zitten, zal het omgekeerde gebeuren: 
de m. pubo-rectalis ontspant. De lus wordt slapper en langer en de 
knik tussen aars en rectum verstrijkt. Rectum en aars komen nu mooi 
in elkaars verlengde te liggen en vormen de perfecte glijbaan om de 
stoelgang, mits wat meeduwen en een mooie afsprong, de wc-pot in 
te laten plonzen.

Je merkt het, onze sluitspieren hebben elk een eigen karakter en een 
eigen willetje. De ene reageert impulsief en zonder nadenken, de 
andere luistert blindelings naar de orders van de hersenen. Dit is een 
belangrijk en fundamenteel gegeven om bepaalde aandoeningen te 
begrijpen. Ook onze psyche, ons brein, onze gemoedstoestand en de 
manier waarop we in het leven staan, beïnvloeden dit geniale systeem. 
Hoe belangrijk vinden we wat er gebeurt in ons lichaam? De ene luis-
tert nooit, negeert elke drang naar ontlasting en houdt alle windjes 
op, en gaat met buikpijn naar huis. De andere toetert erop los, om 
het even waar en wanneer. Onszelf te vaak verbieden om naar de wc 
te gaan terwijl we aandrang voelen, kan problemen veroorzaken. De 
gevoelssensoren en interne sluitspier die de RAIR mogelijk maken, 
worden te vaak nietig verklaard (overruled) door de hersenen en de 
buitenste sluitspier en worden langzaamaan ontmoedigd. Ze verliezen 
hun motivatie en gaan minder goed presteren. Of de m. pubo-rectalis 
trekt paradoxaal samen in plaats van zich te ontspannen terwijl je 
stoelgang naar buiten wilt duwen. Dan pers je tegen je eigen bekken-
bodem. De geoliede machine stokt en de communicatie tussen beide 
systemen faalt, met stoelgangproblemen als gevolg. Gelukkig kunnen 
we de communicatie tussen de sluitspieren en de kwaliteit van de 
gevoelssensoren verbeteren door training, biofeedback en bekken-
bodem-‘re-educatie’. Met behulp van een gespecialiseerde kinesist ga 
je aan de slag: bij elke sessie krijg je wat sensoren in je achterste die 
de gevoeligheid en samenwerking tussen beide systemen meten. Je 
krijgt een aantal prikkels toegediend en het apparaat meet of je hier 
correct op reageert. De kinesist helpt je dus om je bekkenbodem terug 
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op te voeden, en dit kan soms zeer doeltreffend zijn. Het vormt de 
hoeksteen van de behandeling van heel wat bekkenbodemproblemen.

We	zitten	verkeerd	op	de	wc		
(ja,	jij	ook!)

Eigenlijk is het helemaal niet gezond om zittend naar het toilet te 
gaan. Tot in de 18e eeuw deden onze voorouders het buiten, dus niet 
in huis, en in een gehurkte positie. Dit is voor een rechtopgaand wezen 
als de mens een vrij logische houding, zeker in de natuur, en veel 
zuiderlingen en oosterlingen doen het vandaag trouwens nog. Pas 
toen de wc een deel van de woning werd, bedacht men ‘het moderne 
toilet’. De westerse, gecultiveerde en moderne mens keerde eigenlijk 
terug van een tweepotige en rechtopgaande positie naar een vierpotig 
stadium: hij nam namelijk de vierpotige stoel uit de woonkamer als 
model voor zijn moderne toilet en ging voortaan binnen zittend ont-
lasten in plaats van buiten te hurken. Door duizenden jaren hurkend 
te ontlasten, is ons lichaam zich gaan aanpassen aan die positie. De 
pubo-rectale spier, die we dus ook nodig hebben om ontlasting op te 
houden, ontspant zich namelijk beter in een gehurkte positie. Puur 
anatomisch gezien is dit inderdaad de beste positie: in hurkzit komen 
het darmkanaal en het anaal kanaal in één mooie lijn, de hoek tussen 
darm en anaal kanaal opent zich mooier, de stoelgang glijdt er beter 
en sneller uit.

Moeten we nu allen ons toilet afbreken en opnieuw een gat in de vloer 
maken zodat we terug al hurkend kunnen ontlasten? Of erger nog, 
moeten we nu met z’n allen óp de toiletbril gaan staan, een hurkhou-
ding aannemen en in de pot mikken? Nee, natuurlijk niet. Bovendien 
zijn de harde, wetenschappelijke bewijzen eerder schaars: tot op heden 
werd weinig kwalitatief onderzoek gedaan naar dit onderwerp, en de 
studies die er wel zijn, zijn kleinschalig uitgevoerd, zodat er niet met 

zekerheid conclusies kunnen uit getrokken worden. De belangrijk-
ste studie komt uit Israël: 28 proefpersonen moesten hun dagelijkse 
stoelgang in drie verschillende posities uitvoeren: gehurkt, zittend 
op een heel klein toilet of zittend op een gewoon toilet. En wat was 
de conclusie? In hurkstand lukte het ontlasten niet alleen sneller  
(< 1 minuut), de vrijwilligers ervoeren deze houding ook als de beste 
om tot een volledige lediging te komen, in vergelijking met de twee 
zitposities. Zitten duurde gemiddeld dubbel zo lang en voelde lang 
niet zo bevredigend. 

Er bestaat overigens een manier om die hurkpositie op een normaal 
toilet uit te voeren. Je kan dus ook zittend hurken: buig je bovenli-
chaam iets naar voren en breng je knieën naar omhoog door bijvoor-
beeld op je tenen af te duwen. Zo maak je een betere hoek en kom je 
dicht bij de optimale positie. En mocht dit niet goed lukken: er bestaan 
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speciaal ontworpen toiletkrukjes die een juiste zithouding op het toilet 
helpen stimuleren, door je voeten op een voetbankje te plaatsen, waar-
door je de bovenzijde van je dij dichter tegen de buik brengt. Googel 
het maar eens. Het Squat-n-go-toiletkrukje is zo’n voorbeeld en kan 
doeltreffend zijn voor mensen die moeite hebben om een vlotte en 
volledige lediging te bereiken. Het bankje is trouwens gemakkelijk 
opklapbaar. Ben je klaar, dan berg je het toiletkrukje simpelweg op. 
Sommige zijn zo ontworpen, met een uitsparing in het midden van 
het krukje, dat je het na gebruik onder het toilet kan wegschuiven, 
tegen de voet van het toilet. Het oogt niet alleen mooier, maar zo win 
je ook plaats en tijd bij het opbergen van het bankje.

Of het nu wetenschappelijk bewezen is of niet: een gehurkte houding 
is niet alleen beter omdat de darm vlotter en vollediger zal ledigen, 
maar ook omdat er minder hard geperst moet worden en minder 
druk op de darm uitgeoefend wordt. Hogere druk op de endeldarm 
zal leiden tot grotere druk bij de buren: de aars onderaan en het 
sigmoïd bovenaan. De wand van het sigmoïd is in tegenstelling tot 
de wand van het rectum niet aangepast aan hogere druk. Daardoor 
verzwakt de wand en ontstaan er blaasjes of divertikels. De aambeien, 
die zakjes met bloed ontworpen om de aars af te sluiten, houden 
niet van die hoge druk en willen deze ontwijken. Ze gaan liever naar 
buiten bengelen, waar ze uiteraard kwetsbaar zijn en gaan bloeden 
of zwellen. Ook andere anorectale ongemakken worden erger als er 
meer geperst wordt.

Onze houding op het toilet is zeker niet de enige oorzaak van ver-
velende aambeien of blaasjes op de darmwand. Ook onze westerse 
voeding speelt bijvoorbeeld een rol. Het is geen toeval dat de twee 
miljard mensen op de wereld die zich gehurkt ontlasten, hier gro-
tendeels van gespaard blijven.

Waarom	darmen	zo	belangrijk	zijn…	

In ons lichaam is er, zoals in elke andere onderneming, een duidelijke 
hiërarchie van de afdelingen. Ook al kunnen we geen enkel deel echt 
missen, met uitzondering van een paar enkelingen zoals het staart-
beentje en wijsheidstanden, toch wordt het ene orgaan hoger ingeschat 
dan het andere. Vroeger werd het hart als het belangrijkste orgaan 
beschouwd. Zonder goed kloppend hart was geen leven mogelijk. 
Kinderen zien dit nu nog zo en sommige van mijn collega’s, de cardio-
logen of hartspecialisten, evenzeer. Voor hen is het menselijk lichaam 
nog steeds een hart, met daarrond de rest. Als ik hen om raad vraag 
over een patiënt die minder goed is, is het besluit van hun advies 
dan ook vaak: ‘geen cardiale oorzaak voor het probleem’, waarmee 
ze aangeven dat het probleem voor hen dan ook meteen is opgelost 
– het hart is goed, de rest is bijzaak, ook al is die patiënt nog steeds 
even ziek… Het verwondert me nog steeds dat de meeste patiënten 
dolgelukkig worden van dit ‘goede nieuws’, ook al zijn ze hiermee geen 
stap verder gekomen in hun diagnose of behandeling! Zolang het hart 
goed is, kan er weinig gebeuren, denken ze waarschijnlijk.

Het hart is niet alleen het teken van het leven bij uitstek, het is ook de 
bron van liefde. Cupido schiet volgens de Romeinse mythe immers 
zijn magische pijltjes in de harten van mensen en goden om ze verliefd 
te laten worden. En in de periode rond 14 februari, Valentijnsdag, zie 
je overal hartjes verschijnen. Sommige culturen namen aan dat we 
niet met onze hersenen, maar met ons hart dachten, vandaar dat de 
Fransen nog steeds niet ‘uit het hoofd’ leren, maar ‘par coeur’. En de 
Engelsen ‘by heart’. De Egyptenaren behielden wellicht om dezelfde 
reden het hart bij het mummificeren van hun farao’s, maar gooiden 
de hersenen wel weg.

Later werden we ons bewust dat de hersenen als orgaan niet minder 
belangrijk zijn. Ook al blijft ons hart kloppen, toch kunnen we sterven 
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(hersendood). De hersenen veroverden letterlijk en figuurlijk een 
hogere plek in de rangorde. We voelen, denken, leren met ons brein. 
En sinds wanneer is de mens zich beginnen afscheiden van de dieren 
tijdens de evolutie? De dag dat de ontwikkeling, het vernuft en de 
omvang van de menselijke grijze massa opvallend beter waren dan 
van de dieren.

Maar niets van dit alles is wetenschappelijk correct. Niet het hart, noch 
de hersenen, maar de darmen zijn het centrum van het leven. Leven 
hangt nauw samen met energie. En waar halen we die energie? Uit 
voedsel… En waar in ons lichaam gebeurt de omzetting van deze energie 
uit het voedsel? Juist, in de darmen. De darm is ons leven: zonder darm 
is er geen leven mogelijk. In de darm worden de stoffen uit de buiten-
wereld gehaald en omgezet in energie die het leven mogelijk maakt. 
Onder de lagere diersoorten zijn er honderden organismen zonder hart, 
of zonder hersenen, maar een dier zonder darm bestaat niet. De een-
voudigste diersoort is eigenlijk één klein darmpje. Zonder hart, zonder 
hersenen. Wij zijn ons brein niet, en houden van doen we niet alleen 
met heel ons hart. Wij zijn onze darm. Meer is er in de natuur niet nodig 
om een bestaansreden te hebben, en daarom is de darm voor eens en 
voor altijd het allerbelangrijkste orgaan in ons lichaam. 

Ik merk dat u twijfelt. Een handige zet om dit boek belangrijker te 
maken dan het is? ‘De charme van je darmen?’ Beetje kort door de 
bocht…’ hoor ik iemand denken. Niets is minder waar. Meer nog, het 
belang van de darmen voor onze gezondheid zal de komende jaren 
alleen maar duidelijker worden en onze geneeskunde zal hierdoor 
radicaal en voorgoed veranderen. Dit komt namelijk door de ontdek-
king van ons microbioom.

Jouw	microbioom,	zo	uniek	als	je		
vingerafdruk

Zonder dat we het doorhebben draagt elk mens ongeveer 1,5 kilo aan 
bacteriën, virussen, gisten en schimmels met zich mee. Ik weeg dus 
puur wetenschappelijk gezien geen 90, maar 88,5 kg. Ze komen overal 
voor: op de huid, in mond, neus en andere holtes, maar vooral in onze 
buik. Ongeveer 99% van deze organismen verblijft in onze darmen. 
We noemen dit het intestinaal microbioom. Met een paar honderd-
duizend miljard bacteriën verblijven er meer cellen in de dikke darm 
dan heel ons lichaam er telt. Bacteriën zijn zoveel kleiner dan een 
doorsnee menselijke cel. Maar wat veel belangrijker is: deze biljoenen 
organismen zijn voor ieder persoon uniek, met andere woorden je 
microbioom is net zo uniek als je vingerafdruk of je identiteitskaart. 
Niettegenstaande het microbioom al meer dan honderd jaar gekend is, 
heeft de komst van nieuwe technologieën het nu pas mogelijk gemaakt 
om de functie ervan te exploreren. Eind 2007 gaf de Amerikaanse 
gezondheidsorganisatie, de National Institute of Health, een groep 
van meer dan tweehonderd wetenschappers de opdracht om met 
behulp van DNA-technologie het complete menselijke microbioom 
in kaart te brengen. Op 14 juni 2012, bijna vijf jaar later, werden de 
eerste resultaten van dit Human Microbiome Project onthuld. Op die 
dag kreeg de wereld voor het eerst inkijk in het menselijke microbi-
oom. De sfeer moet wellicht dezelfde zijn geweest als toen Christoffel 
Columbus in 1492 terugkeerde naar Europa om de ontdekking van 
een nieuw continent aan te kondigen. Deze vergelijking is niet eens 
overdreven, want met de ontdekking van het menselijke microbioom 
is een compleet nieuwe wereld geopend, die oneindig veel medische 
toepassingen en revoluties zal veroorzaken.

Waar komen die bacteriën vandaan? De opbouw van je microbioom 
start wellicht al voor de geboorte. De hypothese dat we steriel geboren 
worden, en dus volledig vrij zijn van bacteriën, wordt meer en meer 
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in vraag gesteld. Maar de belangrijkste bron van microbioomopbouw 
gebeurt wellicht tijdens en kort na de bevalling. De manier van beval-
len is hierbij wel heel belangrijk. Wanneer een vrouw bevalt, perst ze 
niet alleen een baby naar buiten, maar ook een deel van haar micro-
bioom. De baby schuift door de vagina, passeert langs de anus, en 
soms komt hij wel eens wat stoelgang tegen. Zo begint de baby zijn 
microbioom bij elkaar te sparen. Bij een vaginale bevalling zien we 
dat het kind wordt gekolonialiseerd met vaginale en intestinale bac-
teriën van de moeder, rijk aan bifidobacterium en lactobacillus. Bij 
een keizersnede heeft de baby geen direct contact met het intestinale 
microbioom van de moeder, maar gebeurt de kolonisatie vooral met 
bacteriën van de huid en de omgeving. Baby’s die via een keizer-
snede op de wereld zijn gekomen, hebben dus een ander microbioom, 
dan baby’s die op de natuurlijke manier zijn geboren. Hun darmen 
bevatten niet alleen minder gezonde bacteriën, maar ook meer micro- 
organismen die veel in ziekenhuizen voorkomen. Om die reden wordt 
in sommige landen ‘swab-inoculatie’ toegepast. Hierbij worden baby’s 
die met een keizersnede ter wereld komen onmiddellijk in contact 
gebracht met vaginale en intestinale bacteriën van de moeder. Tegen-
woordig wordt een doek tussen de benen van de moeder gelegd 
tijdens de keizersnede, en wordt de pasgeborene hierin gewenteld. 
De gedachte hierachter is dat de baby zo een normaal microbioom 
kan ontwikkelen.

Vanaf de leeftijd van 3 jaar bereikt het intestinaal microbioom ongeveer 
de samenstelling die ook op volwassen leeftijd wordt teruggevonden. 
Ook hier spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol. Overdreven 
hygiënische maatregelen of een teveel aan antibiotica op kinderleeftijd 
wordt geassocieerd met een verhoogd risico op allerlei auto-immune 
en allergische aandoeningen. De impact van borst- en babyvoeding op 
de ontwikkeling van het microbioom blijft dan weer vaag.

Het volwassen microbioom bestaat uit honderden verschillende 
soorten bacteriën, uiteraard komen heel wat soorten bij iedereen voor. 
Het volwassen microbioom wordt gekenmerkt door plasticiteit, waar-
door het zich kan aanpassen en herstellen in functie van de omstan-
digheden. Maar een te ongezonde levensstijl, of chronisch medicatie-
gebruik, kan een blijvende impact hebben op het microbioom. 

De wetenschappelijke hype rond ons microbioom heeft de laatste jaren 
enorme proporties aangenomen. Zo leert de wetenschappelijke zoek-
machine Pubmed ons dat in 2000 slechts 81 internationale publicaties 
aan dit onderwerp werden gewijd, maar in 2019 al meer dan 16.000, 
of bijna 44 per dag! En de hoeveelheid ziekten die ondertussen met 
het microbioom in verband zijn gebracht, is al net zo indrukwek-
kend. Om maar eens enkele voorbeelden te noemen: diverse aller-
gieën, coeliakie, de ziekte van Crohn, het prikkelbaredarmsyndroom, 
darmkanker, obesitas, diabetes mellitus, multiple sclerose en andere 
auto-immuunziekten zoals reuma, en meer recentelijk ook dementie, 
depressie en autisme. Als je de wekelijkse persberichten moet geloven, 
is de oplossing voor al deze aandoeningen dan ook duidelijk: veran-
der je microbioom en de ziekte verdwijnt. Wellicht zit alles wel wat 
subtieler en genuanceerder in elkaar, maar je voelt zo aan dat we aan 
het begin staan van een nieuw hoofdstuk binnen de geneeskunde, en 
dat dit onze dagelijkse praktijk radicaal zal veranderen. 

Tijdens de eerste levensjaren blijkt het microbioom dus een belang-
rijke rol te spelen bij de ontwikkeling van het immuunsysteem en 
talrijke metabole processen. Verder onderzoek is nodig om de kennis 
over deze complexe interacties te vertalen naar preventieve strategieën 
om het risico op bepaalde chronische aandoeningen te doen dalen.
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Anale	humor

Humor, het is een dankbaar en krachtig wapen om een taboe te door-
prikken, bijvoorbeeld rond geloof, maar het kan ook taboeverster-
kend werken, zeker bij anale grappen. Mensen met anale klachten 
hebben vaak veel moed verzameld om hun ongemakken bespreekbaar 
te maken. Bij anale humor wordt heel vaak de spot gedreven met 
diegene die door een anaal ongemak getroffen wordt. Er is toch altijd 
iemand die het gelag/gelach betaalt?

Enkele voorbeelden:

In Het Geslacht De Pauw, de fictieve docusoap rond Bart de Pauw 
en zijn familie, had de bekende tv-maker last van aambeien. In het 
geheim, en zonder cameraploeg, gaat hij naar het ziekenhuis voor ‘een 
kleine ingreep’. De cameraploeg sluipt echter stiekem binnen en volgt 
hem tot in de operatiekamer. Zichtbaar onwennig moet hij op zijn 
knieën gaan zitten op de tafel, met zijn kont achteruit. Op het moment 
dat de professor de ingreep start, komt een groep nonchalante stu-
denten de operatiezaal binnen. ‘Oei oei, ge hebt uw best gedaan, een 
hele tros,’ zegt de prof nog net. Wanneer de studenten plots Bart 
De Pauw herkennen ‘aan de andere kant’, ontstaat een gegiechel en 
geroezemoes van jewelste. Hilariteit ten top! Ze nemen selfies, met 
De Pauw en zijn aambeien als achtergrond, en vragen hem net geen 
handtekening. De vernedering voor patiënt De Pauw is compleet. 
Deze memorabele aambei-operatiescène is op zich wel grappig en 
goed gemaakt, maar bevat alle ingrediënten voor de kijker om zijn 
of haar geplande afspraak bij de proctoloog te annuleren: een onbe-
spreekbaar onderwerp, veel geheimdoenerij, bron van lach en spot, 
vies en vuil, vernederend… Alle anale clichés worden bevestigd, en 
duwen de anus en zijn aambei opnieuw richting vergeethoek, waar 
ze nog krampachtiger zullen afgeschermd worden.

In de poep. Den BIR. Den draad. Alles vol. De kans is groot dat u 
meteen weet om welke sketch uit In de gloria het gaat. Twintig jaar 
geleden werd de allereerste aflevering van In de gloria uitgezonden. 
De reeks bestond uit twee seizoenen en was te zien op Canvas, maar 
was zeker geen instant succes. De eerste afleveringen haalden amper 
150.000 kijkers, maar ondertussen slopen heel veel fragmenten, ook 
dankzij YouTube, Vlaanderens collectieve geheugen binnen. In 2003, 
naar aanleiding van een halve eeuw Vlaamse televisie, werd het pro-
gramma meermaals verkozen tot beste tv-programma van de afgelo-
pen vijftig jaar, en nu, bijna twintig jaar later, is dit ongetwijfeld nog 
steeds zo. Het blijft de meest geniale en tijdloze televisie ooit gemaakt 
in Vlaanderen. De sketches staken de draak met reality-tv en toonden 
hoe televisie gewone mensen misbruikt voor haar eigen sensatiezucht. 
Op absurde wijze gaven de fragmenten een inkijk in het tragikomische 
leven van de personages. De combinatie van humor, ongemak, her-
kenbaarheid en een geweldige cast leverde een uitvergroot Het leven 
zoals het is op. Hoe vaak zie je nu iets in het dagelijks leven waarvan 
je denkt: dit lijkt weggelopen uit een aflevering van In de gloria. En 
ook het anale taboe mocht dus zeker niet ontbreken. 

Een greep uit de bekendste anale sketches:
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Buitenkans

Ooit door het publiek uitgeroepen tot de beste sketch van het pro-
gramma. Een koppel wordt op straat aangeklampt door een tv-presen-
tatrice (An Miller) die hun een buitenkans – een weekendje Parijs – 
aanbiedt indien ze beiden dezelfde antwoorden op drie vragen kunnen 
geven, zonder dat ze elkaars antwoord op voorhand horen. Eerst krijgt 
de vrouw (Sien Eggers) een koptelefoon op en wordt aan de man 
(Lucas Van den Eynde) gevraagd wanneer hij voor het laatst seks heeft 
gehad. ‘Gisterenavond.’ Met wie? ‘Met mijn vrouw.’ En waar? Na wat 
aarzelen antwoordt de man: ‘Op de keukentafel.’ Als de presentatrice 
zich tot de vrouw richt, interpreteert deze de laatste vraag verkeerd 
en antwoordt: ‘In mijn poep.’ Kort na de uitzending hebben ze hun 
keukentafel dan ook moeten verkopen. 

Alles	vol

Een van mijn favoriete vaste formats uit In de gloria was zonder twijfel 
‘de kameraad’, die erop uittrok om een hulpbehoevende kijker uit de 
nood te helpen. Zo ook de familie Lainé die grootvader een bun-
geesprong cadeau wil doen. Met camera, ‘voor de schone herinnering 
voor later’. Als opa moet springen, krijgt hij echter last van hoogte-
vrees. Uiteindelijk springt hij toch, maar doet het hierbij van schrik 
in zijn broek, tot schaamte van hemzelf en de rest van zijn familie. 
‘Alles vol, alles is vol,’ was het enige dat hij nog kon brabbelen, terwijl 
hij wat rondwaggelde in een bleke broek met bruine streep.

De	minuut

Nog zo’n vaste rubriek was De minuut, waarbij een willekeurige 
Vlaming een minuut krijgt om zijn of haar contactadvertentie uit de 
krant te promoten voor de camera. Zo mag ook vrijgezel Dirk zich in 
één minuut aanprijzen aan de vrouwelijke kijkers. Een vlotte reclame-
boy van 50, ‘althans dat is toch wat zijn identiteitskaart hem vertelt, 
want zo voelt hij zich niet…’, spreekt vlot en zelfzeker de minuut vol. 
Hij eet macrobiotisch en doet aan yoga en daarom wil hij de laatste 

seconden van de minuut afsluiten met een ‘groet aan de zon’. Alleen 
een flater op het einde kan hem aan populariteit doen verliezen. Bij 
een mediterende, yoga-achtige beweging zet hij een brede stap opzij –  
en ontsnapt hem een luide scheet. Weg roem. 

Den	draad

Na de dood van haar zoon Benny lijdt Liliane (Frank Focketyn) aan 
een bijzonder vervelende ziekte in haar hoofd, want ze zit met ‘den 
draad’. Haar echtgenoot Harry (Tom Van Dyck) wordt er stilaan moe-
deloos van en bovendien weten de dokters er geen raad mee. Ze is 
ervan overtuigd dat er een draad uit haar achterwerk loopt. Dit zorgt 
voor enorme moeilijkheden, want na elke wandeling moet precies 
dezelfde weg teruggenomen worden zodat de draad niet in de knoop 
draait. Door werken aan een spoorlijn is er op het traject naar het 
kerkhof een grote bobijn geplaatst, hierdoor komt ze enkele meters 
tekort om tot bij het graf van Benny te geraken. Na hun televisie- 
oproep heeft Liliane een toestel gekregen waarmee ze direct haar draad 
op een bobijn kan oprollen. Ontroerend en pijnlijk tegelijk. Het toont 
de link tussen sommige anale problemen en psychosomatische aan-
doeningen.

Daar	zit	iets	in	de	poep

Ria Bekkers (Sien Eggers) twijfelt geen seconde als haar zoon Luc 
(Wim Opbrouck) klaagt over pijn in de aarsstreek. Ze vreest een 
beginnende prostaatziekte en gaat samen met haar zoon op raadple-
ging bij een arts. De dokter (An Miller) voert een onderzoek uit – ‘met 
de vinger erin!’ – en merkt inderdaad dat Luc een klein probleempje 
heeft, waar ze bijkomende foto’s van wil maken. Hierbij ziet ze iets 
heel bijzonders in de aars: een paardje van Playmobil, met ridder én 
speer. De dokter denkt dat hij het paardje erin heeft gestoken. Luc 
begint te wenen en beweert dat hij erop gevallen is. 

DEEL	1:	HET	LAATSTE	TABOE
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De	achterdeur

Marijke en Bert Van den Noortgaten zijn al 27 jaar gelukkig getrouwd. 
Ze proberen hun relatie boeiend te houden door elkaar voortdurend 
te verrassen met nieuwe initiatieven. Die dag wagen ze zich voor het 
eerst aan anale seks. Bert is zichtbaar nerveus en komt afwachtend 
en weinig enthousiast over. Marijke daarentegen is duidelijk in haar 
nopjes en kijkt smachtend uit naar deze nieuwe ervaring. Ze vertelt 
trots dat ze zelfs op voorhand naar de dokter zijn geweest. Die zei 
‘dat het totaal geen probleem was, dat er zelfs geen meting nodig was, 
alleen had hij een “pommade” voorgeschreven’. Uiteindelijk gaan ze 
samen naar boven, de camera had ondertussen al subtiel ingezoomd 
op een spreuk die op een kast in de woonkamer pronkt: ‘Als wij elkaar 
verstaan, gaat alles zoveel beter.’ Even later komen beiden de trap 
af, maar de rollen zijn nu omgekeerd: Bert is volledig in de ban van 
deze fantastische ervaring en kan er niet over ophouden. Voor her-
haling vatbaar! Marijke, duidelijk zwaar gehavend uit het liefdesspel 
komende, zegt geen woord meer. Klaarblijkelijk zijn Bert en Marijke 
met verkeerde verwachtingen en ambities aan dit initiatief begonnen 
en verstaan ze elkaar, na 27 jaar, toch minder goed dan gedacht. 

Dit en zoveel meer komt aan bod in de volgende delen: lief en leed 
van de anus.

controverse rond de brusselse  
zanussi-muur

Tot enkele jaren geleden torende in de Brusselse Steen-
koolkaai, hoog boven het ViaVia-café, een authentieke 
Zanussi-muurschildering. Deze zijgevel van een flatge-
bouw was een referentiepunt voor de buurt en werd vooral 
bekend door de iconische foto van de Belgische top- 
fotograaf Stephan Vanfleteren. Toen in de zomer van 2016 
bekend raakte dat het café plaats moest maken voor een nieuw 
appartementsblok, zo hoog als de beroemde zijgevel, ontstond 
fel protest. Buurtbewoners vormden een comité om het stads-
bestuur te overtuigen de iconische zijgevel te behouden. Allerlei 
Facebook-groepen en acties op andere sociale media werden 
opgestart: de Zanussi-muur moest blijven!

Tot iemand in de nacht van donderdag 29 september 2016 
zijn verfborstels bovenhaalde en een gedeelte van de letters 
van Zanussi overschilderde, zodat enkel het woordje ‘ANUS’ 
overbleef. Daaronder tekende de onbekende, jawel, een reus-
achtige anus. De volgende ochtend waren de reacties van de 
verraste omwonenden verdeeld tussen: grappig en mooi tot plat 
en wansmakelijk. Sommigen wilden het meteen weg, anderen 
vonden het toch maar een normaal deel van de mens. 

Wie achter deze muurschildering zit, weet niemand. Velen 
wezen naar de Brusselse straatkunstenaar Bonom (pseu-
doniem van Vincent Glowinski), die de hoofdstad eerder al 
enkele expliciete tekeningen schonk, maar die ontkende alle 
betrokkenheid. Brussel had, behalve deze anusmuur, namelijk 
al een penismuur en een penetratiemuur, waarin de daad in al 
zijn glorie werd afgebeeld. Die laatste muurschildering, in de 
Visverkopersstraat, bestaat trouwens nog steeds. De tekening 
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van de gigantische penis, aan de overkant van een katholieke 
meisjesschool in Sint-Gillis, werd echter deels overschilderd. 

Het actiecomité vond de nieuwe Zanussi-muur overigens 
maar niets, staakte elk protest en leek bijna opgelucht dat de 
vergunning voor het nieuwe bouwproject door het Brusselse 
stadsbestuur werd goedgekeurd. Kort voordat de anusmuur zou 
verdwijnen, verscheen plots een nieuwe muurschildering aan 
de achterkant van het gebouw Erfgoed Brussel in de Alkenkaai, 
vlakbij de plek waar het langverwachte kunstencentrum Kanal 
zou openen. Sinds die nacht pronkt de afbeelding van een open-
staande aars die een drol evacueert in het Brusselse straatbeeld, 
de ‘kakmuur’. Het lijkt wel alsof de onbekende kunstenaar zijn 
stad geen dag zonder anus wou laten doorbrengen.

Ondertussen kan je in Brussel een heuse street-artwandeling 
doen met alleen maar illegale kunst. Volgende locaties hebben 
metershoge expliciete muurtekeningen: 
• Penetratiemuur aan de Visverkopersstraat
• Masturberende vrouw aan het Stefaniaplein (Bonom)
• Naakte man aan de Hallepoort (Bonom)
• Naakte vrouw aan de Ninoofsepoort

Naakte tekenaar aan het Munthof: dit fresco toont een naakte 
man die een tekenpen vasthoudt en lijkt een zelfportret van de 
vermoedelijke artiest Vincent Glowinski (Bonom)
• Bloederige lynchpartij aan de Kapellekerk
• Onthoofding aan de Vlaamse Poort
• Anus aan de Steenkoolkaai (verdwenen)
• Geboortetafereel aan de Baksteenkaai
• Masturberende vouw aan het Klein Kasteeltje
• Kakmuur aan de Akenkaai
• Masturberende vrouw aan de Koolmijnkaai

DEEL	2:	

anus 
mirabilis: 

die wonderlijke 
aars!
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Anaal	genot

Anale erotiek is voor velen nog een gigantisch taboe, hoewel het voor 
anderen een fantastisch onderdeel is van lichamelijke liefde. De tegen-
standers vinden het vies en vuil, of maken (meestal gedreven vanuit 
homofobie) de associatie met mannelijke homoseksualiteit. 

Anale seks is niet nieuw. Het bewijs hiervan is opgegraven: op 
2500 jaar oud Peruaans aardewerk gemaakt door Moche-indianen 
staan afbeeldingen van een man en een vrouw die anale seks bedrijven. 
Nagenoeg alle penetraties zijn anaal, zelden vaginaal. De Moche zijn 
allang verdwenen, maar anale seks is bij ons nog steeds een taboe. 
Sodomie werd sinds de vroege middeleeuwen beschouwd als een 
zonde, en op sommige plaatsen bestond wetgeving die sodomie met 
de dood bestrafte. Anno 2020 is het trouwens nog steeds illegaal in 
sommige regio’s. Het wordt ook wel ‘op z’n Grieks’ genoemd, een 
verwijzing naar pederastie die heel populair was in het oude Grieken-
land. Pederastie is een bijzondere relatie tussen een volwassen man en 
een opgroeiende jongen. In tegenstelling tot pedofilie, hebben beide 
mannen een leeftijd bereikt waarop ze seksueel actief mogen zijn. Die 
relaties waren zeer frequent in het oude Griekenland en kwamen in 
zeer uiteenlopende vormen voor: spiritueel, materialistisch, intellec-
tueel, enzovoort. In de landen rond Griekenland is anaal genot nog 
steeds een veelvoorkomende pointe in grappen over Grieken, verge-
lijkbaar met onze mopjes over de zuinige Hollanders.

De penis is zonder twijfel een fascinerend en boeiend orgaan, waar 
heel veel over verteld en geschreven kan worden. Zijn beeltenis lijkt 
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tegenwoordig overal op te duiken. Het is een symbool dat erotiek, sen-
sualiteit, plezier en genot uitstraalt, maar ook angst, onzekerheid of 
twijfel kan veroorzaken. Impotentie of ideale lengtes… We leven in 
een fallocentrische samenleving. Door het rechtop lopen van de mens 
werd het visuele belangrijker dan de reukzin en kwamen de genitaliën 
centraler te staan, zichtbaarder dan de aars. We zien de anus te veel als 
de tegenpool van de vagina of de penis. Niet alleen letterlijk en lichame-
lijk, maar ook figuurlijk. Je hebt een voorkant, en een achterkant. En die 
zetten we als tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar. Vooral de penis, 
maar ook de vagina werden de laatste decennia gepopulariseerd, terwijl 
de aars deze civilisatie of democratisering nog niet heeft meegemaakt.

De aars is een opmerkelijk complex orgaan, dat een ongelooflijk 
potentieel in zich draagt. Laat ons eens de volgende denkoefening 
maken, die misschien een ander licht op de zaak kan werpen. We 
vertrekken met dit nieuwe uitgangspunt: ook al schermt iedereen zijn 
aars krampachtig af, om welke reden dan ook, het is wel een uniek en 
universeel orgaan. De anus is immers niet exclusief, zoals de penis of 
de vagina wel is, verbonden aan één geslacht, aan één type lichaam. 
Man of vrouw. De anus is genderneutraal en geslachtloos, gelegen op 
een sleutelpositie in het menselijk lichaam. Het uitgangspunt ‘Iedereen 
heeft een aars’ zorgt ervoor dat we alles volledig anders of ‘achterste-
voren’ kunnen gaan bekijken. In plaats van de anus altijd achteraan in 
de rij te plaatsen, zetten we hem nu eens vooraan, op de eerste plaats. 
Aangezien iedereen van ons een anus heeft, zou het niet meer dan 
logisch zijn dat het meest private deel van ons lichaam een utopisch 
potentieel zou hebben in onze seksualiteit: het toppunt van erotiek, 
het summum van intimiteit. 

De anus is een van de best bezenuwde regio’s van het menselijk 
lichaam. De reden daarvoor werd duidelijk in het eerste hoofdstuk: 
de anus moet kunnen voelen, een onderscheid kunnen maken tussen 
hard en vast, vloeibaar en gas, en dit heel subtiel kunnen vertalen in 

signalen. Daarnaast liggen de genitaliën en de aars heel dicht bij elkaar 
en lijken anale erotische gevoelens door het lichaam zelf ondersteund. 
De bezenuwing van de anus loopt grotendeels parallel met de beze-
nuwing van de vrouwelijke en mannelijke geslachtsdelen. Los van wat 
voor soort geslachtsdelen je hebt, is de anus een ontzettend gevoelige 
plek, en die gevoeligheid verkennen mensen, buiten de wetenschap-
pelijke onderzoeken om, al jaren. De anus is een uitstekende plek om 
seksualiteit te ontdekken, niet alleen bij mannelijke homoseksuelen.

Waarom	roepen	bepaalde	seksuele	handelingen	meer	
weerstand	op	dan	andere?
Uiteraard is er de hygiënische connotatie: vies, onrein, bron van infec-
ties en infantiel. Dit komt omdat we als kind streng zijn aangepakt 
over onze zindelijkheid. Onze buitenwereld leerde ons dat de aars vies 
was en stoelgang vuil, en dat dit geen deel uitmaakte van ons lichaam. 

Bovendien is anale erotiek heel lang verketterd omdat het niet op 
voortplanting gericht was. De vele wetgevingen en bijbelse moei-
lijkdoenerij rond elke vorm van niet-procreatieve seks hielden anaal 
genot lange tijd in het verdomhoekje.

Een andere reden waarom anaal genot moeilijk ligt, is de link met 
homoseksualiteit. Hoewel mannelijke homoseksualiteit de anus uiter-
aard wel claimt, moeten we anale erotiek loskoppelen van homosek-
sualiteit en ‘ontgayen’. Nog te vaak zegt anale erotiek iets over het 
gaygehalte van een man. Overigens zou een mogelijke associatie met 
homoseksualiteit überhaupt geen negatieve connotaties meer mogen 
oproepen, maar toch… Het toont aan dat homoseksualiteit nog steeds 
niet volledig ontdaan is van al haar stigma’s en vooroordelen. En dan 
was er nog die nieuwe ziekte. 

In 1981 werd de wereld opgeschrikt door een mysterieuze dode-
lijke ziekte. In de Verenigde Staten vertoonden homomannen uit-
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eenlopende infecties. Ze waren zodanig zwak geworden, dat ze niet 
meer herstelden en uiteindelijk stierven. De ziekte werd eerst GRID 
genoemd, Gay Related Immune Disease, omdat men ervan uitging 
dat het een seksueel overdraagbare aandoening was onder homo-
mannen, via anale seks dus. Niet veel later stelde men vast dat de 
ziekte ook bij intraveneuze druggebruikers, na bloedtransfusies en 
dus ook bij heteroseksuelen kon voorkomen. In Afrika bleek de epi-
demie ondertussen al veel groter en wellicht al eerder uitgebroken. 
Nadien werd de naam wel nog aangepast naar Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (aids), maar toen was het kwaad al geschied, 
het brandmerk was er, de link tussen hiv en mannelijke anale seks 
was gemaakt. Het is vooral ‘dankzij’ deze hiv-uitbraak dat het weten-
schappelijke en maatschappelijke debat rond anale seks werd geopend, 
maar dus eigenlijk meteen met een negatieve connotatie, het werd 
steeds gevoerd vanuit de problematiek rond aids. Gevolg hiervan is 
dat het anale seks debat vooral gericht was op gezondheidsaspecten, 
preventie én op seks tussen mannen. Anale seks bij heteroseksuelen 
werd niet besproken. Pas eind jaren 90, toen internet zijn intrede deed 
in de Vlaamse woonkamer, werd pornografie toegankelijker dan ooit 
tevoren. Toegankelijker is relatief: men kon ‘op internet gaan’ via een 
belverbinding, waarbij de modem geluiden maakte alsof er contact 
met Mars werd gemaakt. Naast het feit dat je telefoon continu bezet 
was, betaalde je voor de verbinding met je internetaanbieder meestal 
een bedrag per minuut, met soms hoge telefoonrekeningen als gevolg. 
Hoe dan ook, die toegang tot internet en pornografie zorgde voor 
een toename van anale seks tussen heterokoppels. Natuurlijk mag 
mainstreamporno niet de enige bron zijn voor wat anale erotiek con-
creet betekent, want anders wordt de anus bij voorbaat weer afgewe-
zen. De seksuele revolutie staat overigens niet stil. Het adagium dat 
vrouwen altijd de ontvangende partij moeten zijn, lijkt ook te verdwij-
nen. ‘Pegging’, de nieuwste sekstrend – althans als we de seksuologen 
mogen geloven – staat voor anale penetratie bij heteromannen.

Over anale erotiek bij heteromannen is weinig tot geen goed weten-
schappelijk onderzoek te vinden. Een beperkt onderzoek uit de VS 
bevestigt wel de tendens: ook heteromannen experimenteren anaal. De 
bron van heel wat mannelijk anaal genot zou de prostaat zijn. Iedere 
man heeft een prostaat, een klein orgaan dat een belangrijke rol speelt 
bij de ejaculatie. Hier is geen cijfermateriaal over gekend, maar het 
gebeurt wel, getuige ook het groeiend aanbod aan prostaatseksspeel-
tjes. Maar mannen zijn niet happig om hierover te spreken. Het is 
tekenend voor het ongemak dat nog steeds rond anaal genot zweeft. 
Mannen vrezen om voor homo versleten te worden en ze hebben 
het moeilijk om zichzelf in de ontvangende rol te zien. Want mensen 
die van anale erotiek houden, vinden die switch van dominante naar 
niet-dominante rol wel aantrekkelijk, samen met de nieuwe, ongekend 
sterke intieme gevoelens. De combinatie van de verboden vrucht die 
anale erotiek vaak nog is, en het gevoel een grensoverschrijdende 
ervaring mee te maken, maakt het misschien allemaal net spannend.

What	the	F.

Het gebaar van de middelvinger naar iemand opsteken is 2500 jaar 
oud en komt oorspronkelijk uit Griekenland. Het gebaar werd gebruikt 
tijdens Griekse toneelspelen, waar het gezien werd als uitnodiging 
voor anale seks. De Griekse filosoof Socrates was een van de eersten 
die een opgestoken middelvinger naar zijn hoofd geslingerd kreeg. 
Aristophanes, een Grieks toneelschrijver die in zijn werk wel vaker 
tegen Socrates tekeerging, schreef in de vijfde eeuw voor Christus 
een toneelstuk. Daarin liet hij een van de acteurs zijn middelvinger 
opsteken naar de figuur die Socrates speelde. 

De Romeinen namen het gebaar over en noemden het ‘digitus impu-
dicus’ (‘onfatsoenlijke vinger’). Zelfs Romeinse senatoren staken hun 
middelvinger op naar collega’s met wie ze het niet eens waren. Een 
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grove belediging. Anale seks was voor de Romeinse heren van stand 
nochtans niet vreemd, maar het was daarbij absoluut niet de bedoe-
ling dat je de ontvangende partij speelde. Dat was iets voor slaven. 
Met de groei van het Romeinse rijk verspreidde ook het gebaar zich 
over de culturen. 

Een andere verklaring voor het gebaar komt uit de medische wereld. 
Als er zalf gesmeerd moest worden, destijds met de blote hand, dan 
deed je dat met de middelvinger, om de wijsvinger proper te houden. 
De middelvinger kwam in aanraking met vuile wonden en werd zo 
de ‘smerige’ vinger. 

De middelvinger gaat in de middeleeuwen ondergronds, en duikt 
dan weer op in de 19e eeuw in Amerika. In de jaren 70 van de vorige 
eeuw kwam het ‘fuck you’-gebaar overwaaien uit de Verenigde Staten 
dankzij de Hollywoods-films, waar het de expliciete betekenis heeft 
van ‘sit on this’ of ‘up your ass’. Recent nog werd een 20-jarige jonge-
man uit Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een 
maand en een boete van 400 euro omdat hij zijn middelvinger opstak 
naar de politie. Ook al is de ware betekenis van het gebaar na 2500 
jaar wat vervaagd, het is en blijft ook in de huidige tijd een belediging, 
zeker tegen dragers van het openbaar gezag.

Hoe	normaal	is	anale	seks?	

Sommige mensen vinden het fijn, veel mensen experimenteren ermee, 
en anderen moeten er niet aan denken. En het is zeker niet abnor-
maal. De anus is net als de vagina, penis en mond een gebied waar 
de gevoeligheid van de binnenkant grenst aan die van de buitenkant. 
Dat betekent dus heel veel, en vooral een bijzonder en persoonlijk 
gevoel. Als je deze regio stimuleert, kan dit even opwindend zijn als 
het stimuleren van de vagina of penis. Het hangt dus van je persoon-

lijke ingesteldheid af of je het een leuk en aangenaam gevoel vindt, of 
net niet. Uiteraard denkt men dat het vies is, de link met stoelgang is 
immers nooit veraf, ondanks dat er genoeg manieren bestaan om hygi-
enisch te genieten. Idem met pijn. Als het pijn doet, zal het uiteraard 
als onaangenaam ervaren worden. Een goede en voorzichtige start 
en voldoende glijmiddel zijn belangrijk. Als het moeilijk lukt, of als 
het pijn doet, stop dan. Pijn moet je altijd serieus nemen, het is een 
alarmsignaal om erger te voorkomen. Stel dat pijn niet bestond en je 
houdt je hand tegen een hete plaat, dan zou je je hand pas wegtrekken 
als die volledig verbrand was. Te laat dus. Idem bij anale erotiek, het 
mag nooit pijn doen. Stop indien het toch pijnlijk is, en geef de anale 
spier tijd om te ontspannen. Ga niet met geweld maar met geduld te 
werk. Te bruut kan leiden tot anale trombose, anale fissuur, bloedende 
aambeien of een kapotte sluitspier.

Wat	zegt	de	wetenschap	over	anale	seks?
Vanuit medisch standpunt is er geen reden om geen anale seks te 
hebben. Er is een wat verhoogd risico op transmissie van seksueel 
overdraagbare aandoeningen (soa’s), maar als je veilige seks nastreeft, 
is dat risico laag. Bij anale seks kunnen namelijk kleine scheurtjes 
ontstaan in de aars, endeldarm en penis. Omwille van die wondjes 
en scheurtjes is de kans op infectie groter dan bij vaginale seks, zowel 
voor de ontvanger als voor de binnendringende partner. Het slijmvlies 
van de vagina is overigens steviger dan van de aars of het rectum. 
Gebruik daarom altijd voldoende glijmiddel. Glijmiddel vergemak-
kelijkt niet alleen de penetratie, het zorgt ook voor een gereduceerde 
kans op soa-overdracht. Er heerst vooral bezorgdheid over de trans-
missie van het humaan papillomavirus (HPV). Een HPV-infectie kan 
namelijk leiden tot anale kanker. Een andere reden om voorzichtig te 
zijn is het risico op urineweginfecties. Wissel je van vaginale seks naar 
anale seks of andersom? Wissel dan ook van condoom. En gebruik 
geen glijmiddel op basis van olie (en dus ook geen vaseline!), want dat 
kan de latex of rubberen condooms poreus maken en dus beschadigen. 
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Als anale seks voorzichtig gebeurt, en zonder te forceren, zijn er 
geen negatieve gevolgen voor de anale sluitspier. Een rondvraag bij 
meer dan duizend vrouwen toont evenwel dat vrouwen die frequent 
anale seks hebben toch iets meer anale ongemakken en incontinentie 
ervaren. Deze cijfers moeten uiteraard correct geïnterpreteerd worden: 
het gaat over 10% van de ondervraagden, 90% ervaart nauwelijks een 
verschil in incontinentie. Bovendien gaat het om een enquête: de studie 
baseert zich op subjectieve antwoorden, zonder objectieve meting. 
Nemen we studies die wel een objectieve meting gebruiken, dan krijg 
je het volgende probleem: mensen die vaker anale erotiek beleven, gaan 
anders om met de objectieve anale metingen en ontspannen zich wel-
licht beter dan de controlegroep. Wellicht is de anale spierkracht van 
die laatste gewoon hoger door stress en spanning tijdens het onderzoek. 
Want de anale spier herstelt zich na de seks volledig.

De relatie tussen anale seks en het risico op incontinentie is moeilijk 
aan te tonen. Ook het risico op andere rectale aandoeningen zoals 
rectale prolaps, waarbij je darm naar buiten puilt, is niet bewezen. 
Eén uitzondering was een artikel gepubliceerd in 2015 in het Indian 
Journal of Applied Research met als titel: ‘Rectal prolapse due to Anal 
Sodomy!!!!!!’. Het feit dat een wetenschappelijk artikel zes uitroepte-
kens in zijn titel draagt, zegt eigenlijk al genoeg over de kwaliteit van 
het werk. Wetenschappelijk gezien is anaal seksueel contact veilig als 
je het voorzichtig doet. Voor anaal seksueel contact heb je drie dingen 
zeker nodig, de drie G’s: geduld, glijmiddel en goede condooms. Voor 
alle duidelijkheid: niemand hoeft zich verplicht te voelen dingen te 
doen waar hij of zij geen zin in heeft. Zegt het je niets? Perfect, laat 
het je dan ook vooral niet aanpraten.

moche

De Moche of Mochica waren een mysterieuze beschaving die 
tweeduizend jaar geleden ontstond nabij de noordkust van 
het huidige Peru en haar hoogtepunt bereikte rond 800 na 
Christus, dus lang voordat de Inca’s er waren. Hun bescha-
ving liep quasi parallel met het ontstaan van het christendom 
en de eerste acht eeuwen van onze jaartelling, alleen aan de 
andere kant van de toen nog onbekende wereldbol. De Moche 
hadden dus geen weet van de Romeinen, de eerste christenen 
of het rijk van Karel de Grote. Het was een autonoom en vrij-
gevochten volk, niet beïnvloed door enige Joods-christelijke 
bekrompenheid. De Mochica waren goede krijgers, maar ook 
bekwame bouwmeesters. Ze bouwden reeds stenen piramides 
en hadden een uitgebreid netwerk van aquaducten. Ze waren 
pioniers in het maken van metalen werktuigen en creatief in het 
ontwerpen van juwelen en aardewerk. De Moche produceerden 
het mooiste aardewerk van precolumbiaans Amerika. Ze lieten 
geen geschreven bronnen achter, alles wat we vandaag over 
hen weten, komt uit archeologische vondsten van graftomben 
en aardewerk. Op fraai gestileerde en beschilderde potten en 
kruiken zie je hun dagdagelijkse taferelen en bekommernis-
sen. Het leven zoals het is, maar dan op aardewerk: beelden 
over de jacht, dieren, ceremonies met vorsten, genezen van 
zieken, de dood en begrafenis, en ook seksualiteit. Intrigerend 
is dat de meeste seksuele variaties die ze afbeeldden niet tot 
bevruchting leiden. Nagenoeg alle penetraties zijn anaal, zelden 
vaginaal. Om die reden denken sommige antropologen dat het 
bedoeld was als voorlichtingsmateriaal en ‘anticonceptie’. Maar 
dan is het wel vreemd dat het grootste deel van die potten in 
graftomben werd teruggevonden. Er zijn nog meer raadsels: 
wat te denken van een stel dat seks heeft terwijl de vrouw een 
baby borstvoeding geeft? Vaderschap komt dan neer op helpen 
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voeden, en het voeden gebeurt met wit vocht. Eerst voedt de 
man de ongeboren vrucht met zaad, eens geboren geeft de man 
het zaad aan de vrouw, weliswaar via anale weg, die het dan 
meteen weer doorgeeft aan haar baby. Een plausibele verklaring 
waarom anale seks een wederkerend thema is in het Moche-aar-
dewerk, maar het kan evengoed ingegeven zijn door een taboe 
op vaginale penetratie in de eerste maanden na de bevalling. 
Het blijft onduidelijk.

	
Homoseksualiteit	
Het ‘outen’ van je seksuele voorkeur, komt van het Engels ‘coming out 
of the closet, waarbij ‘closet’ niet alleen ‘kast’, maar ook ‘toilet’ kan 
betekenen. Homoseksuele mensen werden voordien verdrongen tot 
de toiletten, alsof dat de enige plaatsen waren waar ze elkaar konden 
opzoeken, tot de dag dat ze ‘out of the closet’, durfden te komen. In 
het Nederlands spreken we over ‘uit de kast’ komen. De aars, en alles 
wat hiermee te maken heeft, heeft deze evolutie nog niet mogen mee-
maken en blijft tot op heden verbannen en opgesloten op het toilet. 
We blijven er verkrampt over praten. Het blijft een taboe. Eeuwen-
lang heeft de katholieke kerk homoseksualiteit veroordeeld, hoewel 
de Bijbel lang niet zo duidelijk is over homoseksualiteit.

Sodomie
Sodom en Gomorra waren twee steden in de waterrijke Jordaanvallei, 
die in Genesis worden genoemd. Er is geen archeologisch bewijs dat 
deze steden daadwerkelijk hebben bestaan. Lot, de neef van Abraham, 
was enige tijd geleden in Sodom gaan wonen. God stuurde twee 
engelen naar Sodom en Lot nam de twee mannen als gasten in huis. 
Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, troepten alle 
mannen van Sodom bij Lots huis samen, jong en oud, niemand uitge-
zonderd. ‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot 
toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’ Lot ging naar buiten 

en deed de deur achter zich dicht. ‘Maar vrienden, zoiets kunnen 
jullie toch niet doen!’ zei hij. Om homoseksuele verkrachting van zijn 
twee gasten te voorkomen, bood Lot zijn twee dochters in ruil aan 
zijn stadsgenoten aan. Maar zo ver kwam het niet: de engelen sloegen 
hun aanvallers met blindheid. Lot en zijn gezin verlieten Sodom, en 
terwijl zij vluchtten, verwoestte God de stad Sodom met een regen 
van zwavel en vuur. 

De naam Sodom heeft geleid tot de term sodomie, een uitdrukking 
voor zondige, verboden seksuele contacten. In de Bijbel wordt Sodom 
echter geen homoseksualiteit verweten, maar wel ongastvrijheid, 
geweld en mishandeling, leugen en echtbreuk, en werd het daarom 
door God vernietigd. 

In 1795 schafte Pruisen als eerste haar wetten tegen sodomie af. 
Frankrijk en de Oostenrijkse Nederlanden (met onder andere België) 
volgden kort erna. De meeste landen schaften hun antisodomiewet-
ten af in de 20e eeuw, maar in sommige islamitische landen staan er 
vandaag nog steeds strenge straffen op. Ook in het Verenigd Konink-
rijk bestond tot 1967 (!) wetgeving die homoseksuele handelingen 
strafbaar maakte. Tot 2003 (!!) was anale seks zelfs nog strafbaar in 
sommige staten van Amerika, zowel voor hetero- als homoseksuelen. 
In sommige staten was het enkel strafbaar voor homoseksuelen. In 
2003 verklaarde het hooggerechtshof al deze wetten ongeldig, mits de 
handeling niet-commercieel (privé) en vrijwillig gebeurde. 

Wij Belgen kunnen ons dan wel op de borst kloppen dat we een 
van de eerste regio’s ter wereld waren die de wetten tegen sodomie 
hebben afgeschaft, of het tweede land ter wereld dat homohuwelijken 
toeliet, toch blijven we best wat bescheiden. Het laatste wetsartikel dat 
homoseksuele contacten strafbaar maakte, werd namelijk pas in 1985 
geschrapt uit het Belgisch strafwetboek. 1985! Het ging om artikel 372 
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bis uit 1965, waarin werd bepaald dat voor homo’s een hogere seksuele 
meerderjaardigheid gold dan voor heteroseksuelen.

Een belangrijk punt hierbij is nog dat zowel de arts, de seksuoloog 
als de maatschappij faalt in de seksuele opvoeding. Er is nood aan 
betere educatie rond anale seksuele gezondheid en erotiek, want ook 
heel wat heteroseksuele mannen zijn op zoek of nieuwsgierig naar de 
mannelijke G-spot en anaal genot. Anale erotiek moet losgekoppeld 
worden van homoseksualiteit, want anaal genot zegt helemaal niets 
over je seksuele voorkeur, of je nu transgender, homo-, hetero-, bi- of 
interseksueel bent… We hebben er immers allemaal een.

Anaal	verkeer:	een	ongeluk	is	zo	gebeurd

Vreemde voorwerpen in je rectum krijgen, er zijn slechts twee manie-
ren om dit te doen slagen: ofwel door het in te slikken, ofwel door 
het via de aars naar binnen te duwen. Een derde manier bestaat niet. 
Ook niet door op een voorwerp te vallen bijvoorbeeld. De klassieker 
‘Ik kwam uit de douche, gleed uit en viel op een stuk zeep’ klopt niet. 
Je moet het echt eens zelf proberen, het lukt niet. Iets inslikken lukt 
wel. ‘Wat door de roeper kan, kan door de poeper’ – ik hoor het mijn 
leermeester chirurgie aan de Leuvense universiteit nog zeggen. Hij 
bedoelde hiermee dat als je een vreemd voorwerp accidenteel hebt 
ingeslikt en het bereikt de dikke darm, je het meestal ook zelf naar 
buiten kunt persen. Een kippenboutje bijvoorbeeld, of, een stukje 
‘La vache qui rit’-kaas waarvan je de aluminiumverpakking vergeten 
te verwijderen bent. Eens het in de dikke darm geraakt, bereikt het 
weldra het toilet.

Erotische speeltjes zijn vaak een tussenstap alvorens tot anale pene-
tratie over te gaan, en kunnen een belangrijke vorm van anaal genot 
betekenen. Alleen wordt de interpretatie van ‘erotische speeltjes’ soms 

heel breed genomen: van een lange salami tot een whiskyfles, van een 
levende paling tot een zaklamp. Het wordt echter een medische aan-
gelegenheid wanneer het erotische speeltje niet spontaan verwijderd 
kan worden. De laatste jaren zien we een stijgende trend in het aantal 
bezoeken aan de spoedafdeling. Een klinisch onderzoek met rectaal 
toucher en een klassieke buikfoto (RX abdomen) verlenen algauw een 
diagnose. Het voorwerp kan meestal onder narcose langs de aars ver-
wijderd worden. Enkel wanneer dit niet lukt of wanneer het vreemde 
voorwerp de darm geperforeerd heeft, is een buikoperatie noodzake-
lijk. Een medisch artikel uit 1987 beschreef evenwel volgend verhaal 
van een 20-jarige man die de spoedgevallen consulteerde omwille van 
onderbuikpijn. Bij een rectaal toucher voelden de artsen een steen, en 
op de foto stelde men een rectale massa vast. Uiteindelijk gaf de man 
toe: hij had enkele uren ervoor met zijn vriend geëxperimenteerd. De 
patiënt was op de grond gaan liggen, met zijn aars naar boven gericht, 
terwijl zijn vriend met behulp van een trechtertje een mengsel van 
snelbeton in zijn anus had laten lopen. Het cement begon vrij snel 
hard te worden, en door de pijnklachten zocht hij medische hulp. 
Onder narcose kon het betonnen beeldje vrij vlot verwijderd worden. 
De patiënt kon diezelfde dag nog het ziekenhuis verlaten. Het micro-
scopisch onderzoek bevestigde overigens de diagnose: een betonnen 
afdruk van het rectum van 12 x 7 x 5 cm, 275 gram wegend, met een 
verrassing binnenin: een witte plastic pingpongbal.

Erotische fantasieën zijn niet de enige drijfveer om te gaan experimen-
teren. Ook criminelen hebben er een handje van weg om allerhande 
dingen in hun achterste te verstoppen, meestal om drugs te smokke-
len. Een klassiek voorbeeld om na te gaan hoeveel er gesmokkeld kan 
worden, is om dit te testen met een Russische matroesjka: een holle 
houten pop die onderdeel is van een reeks steeds groter wordende, 
in elkaar passende poppen. Ze beginnen met de kleinste pop, wat 
meestal vlot lukt, waarna de iets grotere popjes geprobeerd worden, 
tot het fout loopt natuurlijk.
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De Canadees Lester Lawrence werd veroordeeld tot dertig maanden 
gevangenis voor het stelen van goudstaven uit de munterij waar hij 
werkte. Hij smokkelde zeventien goudstaven van elk 192 tot 264 gram 
naar buiten, die hij verkocht aan 6800 tot 9500 dollar per stuk. Het 
leverde hem een slordige 130.000 dollar extra op in nauwelijks twee 
jaar tijd. De aankoop van een buitenverblijf in Jamaica en een boot in 
Florida, in combinatie met de onverklaarbare verdwijning van zeven-
tien goudstaven in diezelfde periode, maakte hem verdacht. De aan-
wezigheid van vaseline en latex handschoenen in zijn kluisje vormden 
het indirecte bewijs dat Lawrence de metaaldetectors wist te omzeilen 
door de goudstaven in zijn rectum te stoppen. 

Het absolute record lijkt op naam te staan van een Pakistaan die in 
een Thais vliegveld werd aangehouden nadat hij 2 kg cocaïne zou 
gesmokkeld hebben. De Pakistaan had de drugs verstopt in zijn anus. 
De ‘body-packer’ getuigde naderhand dat hij ingehuurd was door 
drugsdealers om de cocaïne voor $4000 via Bangkok naar Sri Lanka 
te brengen.

Hoeveel	past	er	nu	eigenlijk	in	je	anus?
En nu vraag je je wellicht af wat je echt allemaal kwijt zou kunnen in je 
achterzak, als dat echt eens nodig zou zijn… Anatomisch gezien is het 
rectum (of de endeldarm) tussen de 12 en 20 cm lang en 6 cm breed 
op het breedste punt. Maar dit is misleidend: de endeldarm is namelijk 
ontworpen als reservoir, om wisselende hoeveelheden stoelgang op te 
slaan. Zijn volume is dus variabel en de wand rekbaar, waardoor de 
capaciteit verhoogd kan worden. 

Artsen kunnen op een eenvoudige manier meten hoe ruim het volume 
van een endeldarm kan zijn. Niet zozeer uit persoonlijke interesse, 
maar om mogelijke oorzaken van constipatie of incontinentie beter 
te begrijpen. Je brengt een ballon in het rectum en laat die vollopen 
met water. Eerst voel je niet veel, maar de ballon vult zich wel. Op een 

zeker moment voel je iets, bijvoorbeeld aan 100 cc. Dit is het ‘volume 
van de eerste gewaarwording’. Je laat de ballon verder vullen tot je 
pijn en ongemakken voelt. Zodra het ongemakkelijk aanvoelt, staak 
je het vullen van de ballon. Dit volume is het ‘maximaal tolereerbare 
volume’, het maximale volume dat het rectum aankan zonder hevige 
pijn te veroorzaken. De absolute waarden van deze volumes verschil-
len te veel van persoon tot persoon om een goede schatting te doen 
wat normaal is, en wat abnormaal is. Enkel de extremen kunnen ons 
iets leren, bijvoorbeeld iemand met een reservoir van 800 cc. Geen 
wonder dat die nauwelijks naar het toilet moet: het megarectum is 
zo volumineus dat die pas bij een vulling vanaf 600 cc een drang tot 
defecatie zal voelen. Omgekeerd kan bijvoorbeeld door radiotherapie 
de rectale wand zo star en stug zijn geworden dat 100 cc al te veel is. 
De capaciteit is dan zo klein dat het rectum zeer snel overloopt en een 
belangrijke graad van incontinentie zal veroorzaken. 

Je kan het volume van het rectum groter doen worden door telkens 
grotere objecten in te brengen en het rectum uit te rekken. Zoals 
daarnet beschreven is dit niet zonder risico. Als je te ver gaat, of te 
veel druk uitoefent op de rectale holte, kan de darmwand scheu-
ren en is een dringende operatie noodzakelijk. Het volume van het 
rectum wordt ook progressief groter wanneer je stoelgang te vaak 
lang ophoudt. Na vele jaren van constipatie wordt de rectale wand 
zo overstretcht, dat de signalen verzwakken die nodig zijn om onder 
andere de stoelgang te voelen, de drang tot defecatie op te wekken, of 
stoelgang op te houden. Hierdoor ontstaan problemen om stoelgang 
vlot naar buiten te persen, of om stoelgang langer op te houden, met 
ongelukjes of lekjes tot gevolg. 

Kortom: zonder uitgebreid onderzoek kan niemand weten hoe groot 
zijn of haar endeldarm precies is. Als je een gemiddelde volwassene van 
gemiddelde lengte bent die dit specifieke deel van zijn of haar lichaam 
nog niet op onconventionele manieren heeft ingezet, zit het waarschijn-

DEEL	2:	ANUS	MIRABILIS,	DIE	WONDERLIJKE	AARS!



76

lijk dicht bij de cijfers die je in medische handboeken vindt. Maar als je 
deze handige opbergruimte regelmatig gebruikt, actief of passief, is het 
onmogelijk om te zeggen hoeveel je erin kwijt zal kunnen. 

Het anusje-van-alles

In de Nederlandse taal spreken we uiteraard over een manus-
je-van-alles, iemand die van alle markten thuis is. Het wordt 
meestal gebruikt om iemand te beschrijven die beschikt over 
méér dan buitengewone handvaardigheden op verschillende 
vakdomeinen, een klusjesman die veel kleine karweitjes kan 
opknappen. Wellicht verwijst de uitdrukking naar het Latijnse 
‘manus’, wat ‘hand’ betekent, maar ‘manusje-van-alles’ kan op 
meerdere manieren uitgelegd worden. Zo had de Russische 
tsaar vroeger naast zijn wettelijke vrouw, de tsarina, nog een 
andere vrouw die hij voor allerlei seksuele handelingen tot zijn 
beschikking had. Zij heette Manuschka en deed dus alles wat de 
tsaar verlangde. In de volksmond werd zij het Manusje-van-al-
les genoemd. Een weinig waarschijnlijke uitleg, denk ik. Een 
andere mogelijke uitleg komt uit het Romeinse rijk. Biseksuali-
teit was destijds een deugd, waar Alexander de Grote een grote 
voorstander van was. En de oorspronkelijke uitdrukking was 
‘anusje-van-alles’, maar omdat men dit onpasselijk vond, is na 
enige discussie de ‘m’ eraan toegevoegd, zodat het herleid kon 
worden naar het Latijnse woord ‘manus’, waarbij manus dan 
verwijst naar het zigeunerwoord dat ‘man of mens’ betekent, 
zoals in Hermanus (held van het leger) of Romanus (inwonder 
van Rome, Romein). Vandaar dus: manusje-van-alles (‘omnis 
homo’), letterlijk : ‘man van alles, man die alles kan’.

DEEL	3:	
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Aambeien:	een	veelvoorkomend	ongemak

De binnenzijde van het anaal kanaal wordt afgesloten door de aam-
beien, of hemorroiden. In de volksmond worden ze ook wel eens 
‘speen’ genoemd. Het zijn zakjes gevuld met bloed, die zich naarge-
lang de druk en noodzaak kunnen ledigen of vullen en zo de gewenste 
verfijnde afsluiting regelen. Wanneer stoelgang passeert, openen de 
sluitspieren zich en worden ze leeggeduwd. Eens de stoelgang voorbij 
is, vullen ze zich terug met bloed. Iedereen heeft ze, en zonder deze 
aambeien zijn we incontinent, zeker voor windjes en slappe stoel-
gang. Ze zijn altijd aanwezig, maar onopvallend, en worden pas een 
probleem als ze ongemakken veroorzaken. Naar schatting drie op 
de vier westerlingen krijgen er vroeg of laat last van. De belangrijk-
ste oorzaak is hard en lang persen: door de verhoogde druk gaan 
ze geleidelijk naar buiten puilen en worden ze kwetsbaar. Vandaar 
hun naam: ‘aam-bei’. Bei is bes, zoals in aardbei. Het eerste deel is 
onduidelijker en verwijst waarschijnlijk naar -an of -ang, en komt van 
nijpen, kwellen, pijn doen, dat weer verwant is met ons woord ‘eng’. 
Zo komen we tot de slotsom dat aambei eigenlijk betekent: ‘pijnlijk 
besvormig gezwel’.

Aambeien komen ook frequent voor bij zwangerschappen: door de druk 
van de baby ontstaat er een verhoogde druk in de aambeien. Mannen 
met een vergrote prostaat vormen een risicogroep omdat ze extra druk 
zetten bij het plassen. Uiteraard zijn er ook genetische factoren aanwe-
zig, die een zwakker bindweefsel maken. Daardoor blijven de aambeien 
minder stevig op hun plaats zitten en zakken ze uit. Ook te weinig bewe-
ging en langdurig zitten zorgen voor een drukverhoging in de aambeien.
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Het omgekeerde is ook mogelijk. Storende aambeien kunnen ook 
ontstaan bij mensen die chronische diarree hebben. Als de stoelgang 
altijd te slap is, worden de aambeien nooit volledig leeggeduwd, want 
de stoelgang glijdt sowieso al door het anaal kanaal eens de spierige 
sluizen zich hebben geopend. Wanneer de zakjes nooit eens leeg-
geduwd worden, gaan ze ook een chronische overdruk voelen, en 
uiteindelijk uitzakken. Ook wanneer een of beide sluitspieren zouden 
verzwakt zijn, na operaties of door ouderdom, en dus minder kracht 
kunnen ontwikkelen, zullen de aambeien dit krachtsverlies proberen 
te compenseren door groter te worden en extra druk te ontwikkelen. 
Mensen met incontinentie hebben dus globaal forsere aambeien. Deze 
zomaar behandelen, of erger nog chirurgisch wegnemen, kan die oor-
zakelijke incontinentieklachten dus doen toenemen! Deze ‘proctolo-
gische instinker’ is zelfs bij veel artsen niet gekend.

De meest frequente klachten die gepaard gaan met te grote aambeien 
zijn bloedverlies, jeuk, pijn en het naar buiten komen uit de aars 
(prolaps). Eigenlijk kunnen er drie dingen gebeuren: bloeden, naar 
buiten komen (prolaberen), of tromboseren (klontervorming) en dus 
pijn veroorzaken. Aambeien die ongemakken veroorzaken moeten 
behandeld worden. Altijd.

We maken onderscheid tussen vier verschillende stadia van aambeien, 
afhankelijk van de grootte. 
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Stadium	1	

Aambeien zijn alleen zichtbaar mits 
gebruik van een kijkinstrument en 
lampje. De klachten zijn jeuk rond 
de aars, rood bloedverlies tijdens of 
na de ontlasting, vage pijn.

	

Stadium	2

Aambeien komen naar buiten 
piepen bij het persen, maar floepen 
nadien spontaan terug. De klach-
ten zijn zoals stadium 1 maar erger, 
soms ook valse stoelgangsdrang en 
onvolledige lediging.

Stadium	3

Aambeien komen naar buiten bij 
het persen en verdwijnen slechts bij 
tegendruk door hand of vinger. De 
klachten zijn slijmverlies, druk en 
pijn in de aars en frequent bloed-
verlies.

	

Stadium	4

Aambeien hangen voortdurend 
buiten, zelfs bij druk gaan ze niet 
meer naar binnen. Pijn, bloed en 
slijmverlies zijn dagelijkse kost. Ook 
anale hygiëne wordt moeilijker.
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Een fluctio hemorroidalis is de ergste vorm, nog iets erger dan 
stadium 4: de inwendige aambei hangt naar buiten, maar wordt als 
het ware gewurgd door de sluitspier. En er ontstaat een klonter in de 
aambei. Gelukkig is deze variant zeldzaam, want zeer pijnlijk en niet 
zo eenvoudig op te lossen.

Elk stadium verdient een eigen behandelingsplan. Stadia 1 en 2 
kunnen meestal zonder operatie behandeld worden. Dieetmaatrege-
len en lokale behandeling slagen bij meer dan 80% van de patiënten. 
Ook van een fluctio hemorroidalis blijf je als chirurg best af, zeker op 
het acute moment. Stadia 3 en 4 zijn te vergevorderd en worden, als 
conservatieve maatregelen falen, best chirurgisch aangepakt.

Een tweede proctologische instinker: als we over aambeien spreken, 
dan hebben we het altijd over inwendige aambeien. De zakjes met 
bloed bevinden zich namelijk inwendig, in het anaal kanaal dus. In 
stadia 3 en 4 merk je wel dat deze inwendige aambeien naar buiten 
kunnen hangen, maar het blijven ‘inwendige aambeien’ en geen ‘uit-
wendige aambeien’. Uitwendige aambeien zijn iets heel bijzonders: 
het zijn de bloedvaatjes die een kluwen vormen onder de huid van 
de aars. Ze staan anatomisch gezien wel in verbinding, maar bevin-
den zich dus niet in maar buiten de aars. De rol van dit netwerk van 
onderhuidse bloedvaatjes is veel minder belangrijk en de ongemakken 
die ze kunnen veroorzaken zijn veel minder frequent, behalve een: de 
trombose. Na hard persen ontstaat soms een klonter in de uitwendige 
aambei, met een harde, pijnlijke blauwe knobbel naast de aars als 
gevolg. Het lijkt op een blauwe kogel, en zo voelt het ook. En omdat 
het zo apart is, is het een apart hoofdstukje waard (zie verderop).

Foetushouding
Het proctologisch onderzoek naar aambeien start met een comfor-
tabele positie op de onderzoekstafel. Soms zal je gevraagd worden 
om in een speciale stoel plaats te nemen, zoals bij een gynaecoloog. 
De meeste mensen voelen zich hierdoor onwennig. Soms wordt de 
onderdanige knie-ellebooghouding toegepast, maar ook deze houding 
wekt soms wat ongemakken op. De meest comfortabele houding is de 
linker zijlig, met de knieën wat opgetrokken, eigenlijk een soort foe-
tushouding. Deze houding lijkt voor beide partijen de beste. De patiënt 
moet zich comfortabel en veilig voelen, en wij moeten rustig ons werk 
kunnen doen. Welke positie het ook is, probeer je te ontspannen.

Het eigenlijke onderzoek begint met het inspecteren van de anale 
regio op afwijkingen, zowel in rust als bij persen. Inspectie van de aars 
mag onbelangrijk klinken, maar leert je soms al heel veel. De aars ziet 
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Uitwendige aambei
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eruit als de kelk van een roosje en heeft daar de fleurige naam ‘rozet’ 
aan verdiend. Door een intacte kringspier krijg je uitwendig plooien 
in de huid zoals lijnen door een centraal punt, zoals een sterretje of 
asterisk. Alsof het dichtgesnoerd wordt door een strop. Vandaar het 
idee van de * als symbool voor de aars op de voorflap van dit boek. 

Vervolgens wordt wat glijmiddel aangebracht en zal de arts zijn vinger 
in het anaal kanaal brengen om eventuele afwijkingen of opvallend-
heden te voelen of uit te lokken, bijvoorbeeld de rustspanning van de 
sluitspier, of pijn, of een knobbel, of een wonde. Wanneer dit vlot lukt, 
kan bijkomend een kijkbuisje met licht worden ingebracht, de anuscoop. 
Dit is niet veel dikker dan een vinger, en als de eerste handeling goed 
verdragen wordt, zal het inbrengen van het kijkbuisje niet anders zijn.

Inwendige hemorroïden komen meestal op dezelfde plaats voor. Beeld 
je een wijzerplaat van een klok in en projecteer die op de aars van 
iemand die op de rug ligt met de benen gespreid. De buik van de 
persoon is dan op 12 uur gepositioneerd en de rug of het staartbeen 
op 6 uur. Het linker- en rechterbeen vormen respectievelijk 3 en 9 uur. 
Zo communiceren wij artsen in onze eigen taal over de positie van 
een anale afwijking. Wanneer een arts een wonde ziet op 6 uur, dan 
weten we exact waar we die moeten gaan zoeken. Anatomisch gezien 
vinden we de drie inwendige aambeien terug op 3, 7 en 11 uur.

De meest voorkomende ongemakken door aambeien zijn dus bloed-
verlies, jeuk, een branderig gevoel of pijn en het naar buiten glippen 
van de aambeien. Enkel wanneer er duidelijke ongemakken zijn, is er 
nood aan een behandeling. 

Wat kan je zelf doen, zonder een arts te raadplegen? Streef naar zachte 
stoelgang, een korte toilettijd en probeer aandrang tot stoelgang niet 
uit te stellen. Dat zijn de belangrijkste preventieve maatregelen. 

Stel dat je toch wat milde klachten zou ondervinden, laten we zeggen 
stadium 1 of 2, dan kan je gebruikmaken van zalf. De meeste zalven 
zijn ontstekingsremmend en pijnstillend en hebben een ontzwellend 
effect. Sommige bevatten wat cortisone of zijn gemaakt op basis van 
zinkoxide. Een kort overzicht over voeding, zalven en natuurlijke 
remedies is opgemaakt op het einde van dit boek. 

Aambeien kunnen ook behandeld worden via de anuscoop, door ze 
te injecteren met een stof die een verschrompelende werking heeft. 
Met een naaldje wordt enkele cc scleroserende vloeistof net boven de 
aambei ingespoten. Dit is quasi pijnloos, omdat het slijmvlies van de 
darm geen pijnreceptoren bevat. Na enkele dagen of weken verkle-
ven de aambeien beter met de darmwand en zakken ze minder uit. 
Hetzelfde effect kan bekomen worden met elastiekjes die boven de 
aambei worden afgeschoten. Door de knijpkracht van het elastiek 
wordt de aambei naar binnen getrokken. Het kleine elastiekje blijft een 
paar weken knijpen en verdwijnt uiteindelijk met de stoelgang in het 
toilet, maar ondertussen zijn de aambeien verankerd in de wand van 
de darm. Infraroodtherapie, laserbehandeling en andere warmtebron-
nen hebben eigenlijk allemaal dezelfde strategie: een litteken vormen 
boven de aambeien, zodat ze beter verkleven en de bloedtoevoer naar 
de zakjes afneemt.
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