Endoprothese in de slokdarm
plaatsen
Endoscopieafdeling

Beter voor elkaar

Endoprothese in de slokdarm plaatsen
Leest u deze folder rustig door. Aan het eind van de folder staan een drietal
vragen die betrekking hebben op het onderzoek en een eventuele
behandeling. Dit formulier dient u ingevuld en ondertekend mee te brengen
als u zich meldt op de dag van het onderzoek.

Het plaatsen van een endoprothese in de slokdarm
Binnenkort wordt u verwacht voor het plaatsen van een endoprothese
(Slokdarmstent).
Het plaatsen van een endoprothese gebeurt d.m.v. een gastroscopie onder
röntgendoorlichting. Via deze brochure informeren wij u over de gang van
zaken omtrent dit onderzoek.
Geneesmiddel:

Stoppen; tenzij u behandelend arts anders
aangeeft.

Sintrom / Acenocoumarol Minimaal 5 dagen voor het onderzoek
Plavix

7 dagen voor het onderzoek

Aspirine / Ascal /
Acetosal

Hoeft niet gestopt te worden

Marcoumar

Minimaal 10 dagen voor het onderzoek

Voorbereiding
Het is belangrijk als u anti-stollingsmedicijnen gebruikt dit voor het
onderzoek te melden aan de specialist die het onderzoek uitvoert.
Overleg tevoren met uw behandelend arts of deze medicijnen voor het
onderzoek gestaakt mogen worden, u hoort dan ook wanneer u ze weer in
mag nemen.
Het onderzoek kan alleen goed uitgevoerd worden als uw slokdarm en
maag leeg zijn. U mag daarom op de dag van het onderzoek vanaf 12 uur
’s nachts niets meer eten of drinken.
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Het is prettig voor u als u tijdens het onderzoek geen knellende kleding
draagt. Op een afgesproken tijdstip wordt u naar de betreffende afdeling
gebracht. In enkele gevallen wordt er gebruik gemaakt van röntgen
doorlichting. Daar wordt u ontvangen door een assistente, die tijdens het
onderzoek bij u blijft. Zij zal de arts assisteren tijdens de behandeling.

Het plaatsen van een endoprothese
In verband met een vernauwing in uw slokdarm wordt er een stent bij u
geplaatst. Er wordt dan een buisje ingebracht op de plaats van de
vernauwing. Dit gebeurt met een gastroscoop (flexibele slang). Voor dit
onderzoek krijgt u een slaapmiddel (Midazolam®).
De endoprothese wordt geplaatst om passageproblemen te verminderen.
Na het plaatsen van de endoprothese kunt u weer eten en drinken. Echter
de endoprothese is een hulpmiddel en kent geen spieractiviteit zoals de
slokdarm dat zelf heeft. Het is daarom belangrijk om te voorkomen dat de
endoprothese door voeding verstopt raakt (zie voedingsadviezen).

Duur van de behandeling
Het onderzoek zelf duurt meestal niet langer dan 20 tot 30 minuten.
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Wat is Midazolam®
Midazolam® is een effectief slaapmiddel (hypnoticum) en valt in de
categorie benzodiazepinen. Wij willen u graag informeren over de eventuele
complicaties bij het gebruik van Midazolam®.
In lichte mate zijn de symptomen onder andere slaperigheid, geestelijke
verwardheid en lusteloosheid (lethargie). In ernstige mate zijn de
symptomen onder andere een coördinatiestoornis van de spieren (ataxie)
verlaagde spierspanning (hypotonie), verlaagde bloeddruk (hypotensie) en
ademdepressie.

Na de behandeling
Na de plaatsing van de endoprothese kunt u een lichte druk op de borst
ervaren.
Deze lichte druk verdwijnt weer vanzelf. Een paar uur na plaatsing van de
endoprothese (wanneer u goed wakker bent) begint u met een helder
vloeibaar dieet.

Voedingsadviezen:
Nadat de stent is geplaatst (en het vloeibare dieet wordt goed verdragen) is
het belangrijk de volgende voedingsadviezen op te volgen om te
voorkomen dat de stent verstopt raakt
• Vermijd het volgende voedsel:
rundvlees, biefstuk, taai en draderig vlees
hard gekookte eieren, vezelige groenten (bv. zuurkool, taugé etc)
appel, sinaasappel en grapefruit
noten, peulvruchten zoals bruine bonen en kapucijners
oud brood, broodkorsten en liever geen witbrood
• Probeer rustig te drinken en te eten
• Het is belangrijk om het voedsel goed te kauwen (te snijden of te
prakken) eventueel het eten eerst in de keukenmachine doen of pureren
met een staafmixer.
Drink na elke maaltijd en tussendoor koolzuur (CO2) bevattende dranken
(bv: Spa rood en Cola) om de wand van de prothese te “reinigen”
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Wat zijn de complicaties/bijwerkingen van de behandeling
Als u voor het onderzoek een slaapmiddel heeft gekregen. In dat geval kan
het zijn dat u tijdelijk vergeetachtig en suf bent, dit is meestal na een paar
uur over.
In verband hiermee is het niet toegestaan zelf een auto te besturen of alleen
met het openbaar vervoer te reizen.
Eventuele complicaties van het plaatsen van een endoprothese:
In het algemeen zijn de bijwerkingen gering, maar ze kunnen wel optreden,
zoals bijvoorbeeld:
• Slikklachten door verstopping van de prothese. Doorzakken van de
prothese door vernauwing naar de maag.
• Het ontstaan van een verbinding (fistel) tussen slokdarm en luchtwegen.
• Het groeien van tumorweefsel boven of onder de prothese.
De volgende klacht komt zelden voor:
• Een scheurtje in de slokdarm. Dit wordt meestal gezien op een
röntgenfoto. Als een scheurtje wordt geconstateerd, kunnen
sondevoeding en antibiotica worden gegeven en herstelt een scheurtje
meestal binnen enkele dagen

Controle
Een regelmatige controle is niet altijd noodzakelijk. De huisarts en/of de
wijkverpleegkundige zijn goed geïnformeerd en zij zullen u thuis zo goed
mogelijk verzorgen en begeleiden.
In bijzondere situaties is de specialist altijd bereid uw vragen te
beantwoorden en zo mogelijk problemen te verhelpen.
Wilt u verder nog informatie, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de
endoscopieafdeling.
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Telefoonnummers
De volgende telefoonnummers zijn voor u van belang als u de arts of de
endoscopieafdeling wilt bereiken:
• van maandag tot en met vrijdag van 8.15 -16.30 uur:
T 010 297 53 74 endoscopieafdeling
• buiten kantooruren dienstdoende arts assistent Inwendige geneeskunde
via de receptioniste:
T 010 297 50 00
Mocht u thuis nog vragen hebben over het onderzoek, belt u dan met de
endoscopieafdeling.
www.ikazia.nl

“Informed Consent”
Wat is Informed consent?
Als u ziek wordt kunt u in een medische mallemolen terechtkomen.
Onderzoeken en behandelingen volgen elkaar op. Hebt u daar zelf eigenlijk
nog wat over te vertellen?
Het antwoord is ja. U mag zelf beslissen of u behandeld wordt. En u mag
ook kiezen welke behandeling u krijgt. Om goed te kunnen kiezen, moet u
wel alle informatie hebben. Doormiddel van deze folder geven wij u deze
informatie.
Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als patiënt (Wet
Geneeskundige Behandel Overeenkomst), dan kunt u terecht bij het
patiënten service bureau op de begane grond. Daar ligt een brochure voor u
klaar.
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Informed Consent formulier
Het plaatsen van een Endoprothese in de slokdarm.
Ik ben na het lezen van deze folder wel / niet (doorstrepen wat niet van
toepassing is) voldoende geïnformeerd over de betreffende behandeling en
het gebruik van Midazolam®.
Ik ga wel / niet (doorstrepen wat niet van toepassing is) akkoord met de
betreffende behandeling.
Ik ga wel / niet (doorstrepen wat niet van toepassing is) akkoord met het
gebruik van Midazolam®.

(plaats)..........................................................

(datum).........................................................

........................................................................
handtekening patiënt

. ......................................................................
handtekening behandelend arts
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Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl
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