
OLVG

Spataderbehandeling
in de slokdarm

In overleg met de arts heeft u besloten om de spataderen in uw slokdarm
te laten behandelen. Slokdarmspataderen (slokdarmvarices) zijn sterk
uitgezette aderen in de slokdarm. Meestal zijn er geen klachten maar
soms gaan de spataderen bloeden. Om een bloeding te voorkomen,
plaatsen we een rubberen bandje om de spataderen (rubberband-ligatie).
Hierdoor kunnen we een eventuele bloeding voorkomen. In deze folder
leest u meer over de behandeling.
Voor het onderzoek kan plaatsvinden, is een voorbereiding noodzakelijk. Volg de instructies
anders kan het onderzoek niet doorgaan!
U heeft een afspraak voor het behandelen van slokdarmspataderen via een gastroscopie.
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de Endoscopie- en Behandelafdeling.

Medicijnen voor het onderzoek





Gebruikt u medicijnen bijvoorbeeld bloedverdunners, overleg dan van te voren met uw
arts of u hiermee door moet gaan.
IJzertabletten moeten één week voor het onderzoek worden gestopt.
Als u insuline? 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.

Voorbereiding
U moet voor het onderzoek nuchter zijn. Wij kunnen de slokdarm alleen behandeld als de
maag leeg is. Volg hiervoor de adviezen van de folder ´Gastroscopie´.

Gebruikt u medicijnen?
Uitzondering hierbij is dat u op de dag van het onderzoek uw medicijnen mag innemen met
een slokje water. Stop nooit op eigen initiatief met uw medicatie, overleg hierover altijd met
uw arts.

De behandeling
De behandeling



U krijgt eerst een inwendig onderzoek van de slokdarm en maag (gastroscopie). Meer
hierover leest u in de folder ‘Gastroscopie’.
Na het onderzoek, bindt de arts de slokdarmspataderen af met rubberen bandjes. Hij
plaatst 3 tot maximaal 7 bandjes per ingreep.

Duur van de behandeling
De voorbereiding en de behandeling duren 15 tot 30 minuten.

Na de behandeling







Na de behandeling drinkt u onder begeleiding van de endoscopieverpleegkundige een
slokje water. Dit is om te controleren of er complicaties zijn. Als u een keelverdoving heeft
gehad, krijgt u na een half uur een slokje water.
De dag van de behandeling mag u na de ingreep alleen vloeibaar eten zonder stukjes,
zoals vla, soep, yoghurt. De volgende dag mag u alles weer eten.
Het is mogelijk dat u een rauw gevoel in de keel heeft. Dit is tijdelijk en gaat vanzelf over.
Soms heeft u een opgeblazen gevoel. Door winden en boeren te laten, verdwijnt dit.
U krijgt na de behandeling krijgt u maagzuur-remmende medicijnen.

De uitslag
Na de behandeling hoort u van de arts hoe de behandeling is verlopen.

Kans op complicaties
Geen enkele behandeling is zonder risico. U kunt een aantal dagen last hebben van een
lichte pijn achter het borstbeen. Dit is normaal en gaat vanzelf over. Een mogelijke
complicatie is een bloeding.
Neem contact op met de Endoscopie- en Behandelafdeling bij een of meer van de volgende
klachten:
 Koorts (meer dan 38,5°) of koude rillingen
 Bloedbraken
 Onhoudbare pijn.
Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Naar huis



U kunt na het onderzoek direct weer naar huis.
Als u tijdens de behandeling sedatie heeft gehad verblijft u na de behandeling ongeveer 1
uur op de uitslaapkamer. Hierna mag u in principe onder begeleiding naar huis. Meer
informatie leest u in de folder ‘Sedatie tijdens endoscopie’.
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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/mdl

Contact
Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost
T
020 510 87 77 (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
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16 (dag en nacht bereikbaar)
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West
T
020 510 89 11 (dag en nacht bereikbaar)

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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