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Stentplaatsing in slokdarm, dunne of
dikke darm
U laat een buis (stent) in de slokdarm, dunne of dikke darm plaatsen.
Deze ingreep is nodig, omdat er een vernauwing zit in de slokdarm,

dunne of dikke darm. Hierdoor kan voedsel en soms ook vocht moeilijk
door de slokdarm gaan. Bij een vernauwing in de dikke darm gaat het
ontlasten moeilijk.
Door plaatsing van de buis kunt u weer beter eten en drinken of kan de ontlasting weer door
de darm gaan. De ingreep vindt plaats tijdens een röntgenonderzoek. In deze folder geven
wij u informatie over de ingreep.
Het onderzoek begint met een uitgebreide voorbereiding. Hieronder volgen de instructies.
Zonder deze voorbereiding kan het onderzoek niet doorgaan.

Uw afspraak
 Locatie Oost: meldt u zich bij de Endoscopie- en Behandelafdeling
 Locatie West: meldt u zich bij de afdeling Endoscopie

Medicijnen voor het onderzoek





Stop nooit op eigen initiatief met uw medicatie, overleg hierover altijd met uw arts.
Gebruikt u medicijnen, met name bloedverdunners, overleg dan ruim van te voren met
uw arts of u hiermee door moet gaan.
Als u insuline gebruikt, neemt u dan uw bloedsuikermeter en de insuline mee naar het
ziekenhuis.
Neem uw actueel medicatie-overzicht mee (gratis via uw apotheek)

Overige aandachtspunten




Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Meld dit dan aan de arts.
Draagt u een pacemaker of defibrillator? Neem dan uw pas met het serienummer mee.
Wordt u behandeld met chemotherapie? Meld dit dan aan de arts

Krijgt u sedatie? Volgt u dan ook de instructies uit de folder ‘Sedatie, onderzoek
terwijl u licht slaapt’ of ‘Sedatie met propofol bij operatie, onderzoek of behandeling’.
U ontvangt deze op de polikliniek.

Voorbereidingen thuis
Stent in de slokdarm of dunne darm
Het onderzoek kan alleen uitgevoerd worden als uw slokdarm, maag of dunne darm leeg
zijn.


Is uw onderzoek voor 12 uur:
u mag vanaf 24.00 uur ’s nachts voor het onderzoek niet meer eten en drinken.



Is uw onderzoek na 12 uur:
u mag tot zes uren voor de ingreep een licht ontbijt nemen, bijvoorbeeld een kopje thee
met een beschuitje. Daarna mag u niets meer eten en drinken. U mag wel uw medicijnen
innemen met een beetje water.

Stent in de dikke darm
De dikke darm moet schoon zijn als de stent geplaatst wordt. U krijgt hiervoor
laxeermiddelen, meestal kleanprep of moviprep. Soms spoelen wij uw darm schoon met een
klysma. Deze wordt in het ziekenhuis ingebracht. Uw behandelend arts informeert u welke
laxeermiddelen u moet gebruiken.

De behandeling
Verdoving
Stent in de slokdarm of dunne darm
U kunt een keelverdoving krijgen door een spray achter in de keel. Hierdoor heeft u tijdens
de ingreep minder last van kokhalzen. Naast een keelverdoving krijgt u meestal een infuus
met medicijnen om te slapen (roes).
Stent in de dikke darm
U krijgt meestal een infuus met medicijnen om te slapen (roes).

De ingreep
De ingreep begint met een endoscopie in de maag of darm. Meer informatie hierover staat in
de folder ‘Gastroscopie’ of ‘Coloscopie’. Tijdens de endoscopie schuift de arts de stent tot op
de plek van de vernauwing.
Er kunnen röntgenfoto’s gemaakt worden tijdens de plaatsing van de buis. Zo controleren we
of de positie van de buis goed is. Meestal voelt u de buis niet. Soms voelen patiënten een
drukgevoel van binnen. Als u voor de ingreep pijn heeft, kan die na het plaatsen van de buis
soms wat toenemen.

Na de ingreep
Stent in de slokdarm of dunne darm
 Als u wakker bent, krijgt u in het bijzijn van de verpleegkundige een slokje water. Als u
hier verder geen klachten van krijgt, mag u weer eten en drinken.
 U kunt meestal weer naar huis.
 Via de diëtist en/of behandeld arts krijgt u informatie over wat u mag eten en drinken.
 U krijgt na de ingreep maagzuurremmende medicijnen voorgeschreven.


OLVG

Stentplaatsing in slokdarm, dunne of dikke darm

2



Vaak heeft u wat pijn na de ingreep en de volgende dagen, omdat de buis zich uitzet en
drukt op de omgeving. Met een eenvoudige pijnstiller is dit goed te bestrijden.

Stent in de dikke darm
 U krijgt na het plaatsen van de stent altijd laxeermiddelen voorgeschreven om thuis te
gebruiken.
 Via de diëtist en/of behandeld arts krijgt u informatie over wat u mag eten en drinken.
 U kunt meestal weer naar huis.

Duur van de ingreep
De voorbereiding en de ingreep duren ongeveer dertig minuten.

De uitslag
De verwijzend arts geeft tijdens uw volgend polikliniekbezoek van de definitieve uitslag. De
endoscopieverpleegkundige mag de uitslag niet geven. Heeft u andere vragen over het
onderzoek, dan kunt u deze aan de endoscopieverpleegkundige stellen.

Complicaties




Een stent plaatsen is een veilige ingreep. Als de slokdarmvernauwing in het gebied vlak
naast de luchtpijp zit, bestaat er altijd een risico dat de luchtpijp wordt samengedrukt en
er benauwdheid ontstaat. Wanneer dit optreedt, wordt de stent niet geplaatst, maar
zoeken we samen met de (long)arts naar een andere oplossing.
Hoe nauwkeurig de stent ook geplaatst is, er is altijd kans op verschuiven door de
bewegingen in de (gehele) darm. De stent moet dan opnieuw geplaatst worden.

Krijgt u tijdens de eerste 24 uur na de ingreep klachten die u voor de behandeling nog niet
had, zoals hevige pijn, koorts of bloedverlies?
Neem dan tussen 8.15 en 16.15 uur contact op met de Endoscopie- en Behandelafdeling.
Buiten deze uren kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp.


Krijgt u 24 uur na de ingreep klachten, neem dan contact op met uw huisarts.

V


OLVG

Stentplaatsing in slokdarm, dunne of dikke darm

3

ragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/mdl

Contact
Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost
T
020 599 29 09 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
afdeling Endoscopie, locatie West
T
020 510 81 76 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
Route 16

Na 16.15 uur en in het weekend
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West
T
020 510 89 11

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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