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Operatie - kanker aan de alvleesklier-staart

enkort krijgt u een operatie aan uw alvleesklier vanwege een afwijking in
de staart van de alvleesklier.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarvoor een operatie aan de alvleesklier noodzakelijk
is:
 Kanker in de staart van de alvleesklier
 Goedaardige gezwellen (cyste)
 Chronische ontsteking aan de alvleesklier (pancreatitis

De alvleesklier
De alvleesklierstaart is het smalle uiteinde van de alvleesklier links van het
alvleesklierlichaam. Het puntje van de staart raakt de milt, die zich linksboven in de buikholte
bevindt.

Wat doet de alvleesklier?
De alvleesklier heeft 2 functies:
 produceren van alvleesklier-sap dat helpt bij de spijsvertering
 produceren van hormonen die de bloedsuiker reguleren.

een samenwerking van het BovenIJ ziekenhuis,
OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West

Verwijderen alvleesklier
Als de tumor in het uiteinde (de staart) van de alvleesklier zit, zal uw arts deze verwijderen.
Dit noemen we alvleesklierstaartresectie Dit gebeurt meestal via een kijkoperatie
(laparoscopisch). Bij de alvleesklierstaart ligt de milt. De bloedvaten van de milt lopen vlak
langs of door de alvleesklierstaart. Om die reden wordt de milt meestal verwijderd. Ook
worden dan de omliggende lymfeklieren verwijderd.
Het verwijderde weefsel wordt door de patholoog anatoom (PA) onderzocht.

Verwijderen milt
Wat doet de milt?
De milt is een orgaan wat belangrijk is voor het afweersysteem. De milt ligt achter de
onderste ribben links. In de milt worden onder andere oude of abnormale bloedcellen
afgebroken, stamcellen vermenigvuldigd
Het is mogelijk om zonder milt te leven. Andere organen nemen de functies over.

Wat zijn de gevolgen?
Zonder milt heeft u een verhoogd risico op infecties. U krijgt rondom de operatie een
behandeling met antibiotica. De eerste 2 jaar na de operatie neemt u iedere dag een lage
dosis antibiotica.
Het is in uw eigen belang dat u ieder jaar een griepprik krijgt!
Minimaal 2 weken voor het verwijderen van milt krijgt u een vaccinatie tegen pneumokokken,
meningococcen en haemophilus influenza. De laatste 2 vaccinaties zijn eenmalig, de eerste
(pneumovax) moet 2-3 jaar na de operatie herhaald worden.
Als de milt acuut verwijderd moet worden, krijgt u de vaccinatie 4 weken later bij de huisarts.
U krijgt een afspraak met de Internist-infectioloog om het gebruik van bovengenoemde
medicijnen te bespreken.
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Vragen?
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/oca

Contact
casemanager GIT, locatie Oost
T
020 599 22 61 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

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: ga naar www.olvg.nl/klacht
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