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Uw arts heeft bij u een poliep in de dikke darm gevonden met daarin
mogelijk een vroeg stadium van darmkanker. Deze kan soms worden
verwijderd via een endoscopische ingreep. Dit heet een endoscopische
‘full-thickness’-resectie (FTR).

Wat is FTR?
Dit is een ingreep waarbij de maag-darm-leverarts de poliep weg kan halen. De ingreep
gebeurt met een buigzame (flexibele) slang, de endoscoop. Deze wordt via de anus of stoma
ingebracht. Aan de endoscoop zit een tangetje waarmee de poliep kan worden verwijderd.
Daarna plaatst de arts een clipje dat de wond dichthoudt.
Een kijkoperatie heeft veel voordelen:
 U krijgt een slaapmiddel, geen algehele narcose.
 U krijgt geen litteken op de buik.
 De ingreep duurt ongeveer een uur.
 U kan snel na de ingreep naar huis.
 U herstelt net zo vlot als van een darmonderzoek. U heeft minder kans op complicaties.
Soms blijkt tijdens de ingreep dat de poliep te groot is. Dan kan iemand deze ingreep niet
krijgen of moet hij toch geopereerd worden.

Voor wie?
Deze operatietechniek is geschikt voor:
 Het verwijderen van poliepen met daarin mogelijk darmkanker. Het moet daarbij om een
vroeg stadium van darmkanker gaan.
 Verwijderen van littekenweefsel waarin mogelijk nog resten darmkanker zit.
 Het verwijderen van goedaardige afwijkingen in de darm die dieper in de darmwand
liggen.

Voorbereiding
Sedatie onder propofol
Voor de ingreep brengen we u in slaap. Hierdoor merkt u weinig van de ingreep. Een
sedatiepraktijkspecialist (SPS) voert de sedatie uit. De SPS is een anesthesiemedewerker
die hier speciaal voor is opgeleid. Volgt u de instructies uit de folder ‘Sedatie met propofol bij
operatie, onderzoek of behandeling’.

Antibiotica
Een uur voor de ingreep krijgt u eenmalig antibiotica via een infuus

De ingreep

1.
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In beeld brengen van de poliep/afwijking
Met een grijpertje wordt de afwijking gepakt
Het grijpertje trekt de afwijking naar binnen
Onder de afwijking wordt een clip geplaatst
De afwijking wordt boven de clip verwijderd met een snaar

Na de ingreep
Als de ingreep zonder problemen verloopt, kunt u meestal dezelfde dag naar huis. Soms is
het nodig dat u een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijft.
Het kan een aantal dagen duren voordat de ontlasting weer op gang komt. Het kan zijn dat
er wat bloed bij de ontlasting zit.

Duur van de behandeling
De behandeling zelf duurt ongeveer uur.

De uitslag
De definitieve uitslag van het weefselonderzoek is na ongeveer twee weken bekend.

Kans op complicaties
Mogelijke complicaties zijn: een perforatie (gaatje in de maag of darm), een bloeding of een
ontsteking, bijvoorbeeld van de alvleesklier. Hoe meer ingrepen tijdens het onderzoek
moeten worden gedaan, hoe groter de kans op complicaties.
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Heeft u na thuiskomst ernstige klachten, zoals:
 Hevige buikpijn (U reageert niet op Paracetamol
 Bloedverlies (vooral als dit niet tijdens uw ontlasting is)
 Koorts boven 38,5 °C?
Neem dan contact op met het ziekenhuis. Indien u was opgenomen, bel dan tussen 8.15 en
16.15 uur de verpleegafdeling. Was u niet opgenomen? Dan kunt u tussen 8.15 en 16.15 uur
contact opnemen met de Endoscopie (- en Behandel) afdeling. Buiten deze uren kunt u
bellen met de afdeling Spoedeisende Hulp

Vragen?
Stel uw vraag via MijnOLVG
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of
betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoedingkosten-behandeling
Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen
staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Contact
Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost
T
020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
afdeling Endoscopie, locatie West
T
020 510 81 76 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
Route 16

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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