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Terug thuis

Thuis kunnen de gewone dagelijkse activiteiten 
hernomen worden.

Pijn?

De arts zal voor uw ontslag meedelen welke 
medicatie en welke dosis te gebruiken bij pijn.

Contacteer uw arts als dit zich 
voordoet:

• een harde, opgezette buik
• aanhoudende pijn
• hoge koorts
.
Voordelen van een TEM? 

• De operatie heeft een korte duur.
• Er moet niet via de buik geopereerd worden 
waardoor er een sneller herstel is.
• Kortere ziekenhuisopname.
• Minder bloedverlies.
• De operatie kan ook ambulant 
(= dagziekenhuis).
• Thuis kunnen de gewone dagelijkse activiteiten her-
nomen worden.



Beste patiënt

We informeren u in deze folder over TEM of transanale 
endoscopische microchirurgie. Dit is een operatie die 
aandoeningen in het rectum (= laatste stuk van de 
darmen) verhelpt. De aandoeningen die verholpen 
worden zijn poliepen. Dit zijn goedaardige gezwellen 
(adenomen) of kwaadaardige gezwellen (carcinomen).

Bij de raadpleging

Tijdens de raadpleging ondergaat u een eerste 
onderzoek om na te gaan of u in aanmerking komt voor 
een TEM. Dit onderzoek heet een coloscopie. Dit is 
nodig om een diagnose te stellen. 

Een coloscopie is een onderzoek van de dikke darm 
onder totale verdoving. De maag-darm-leverarts gaat 
met een flexibele buis met camera binnen langs de 
anus, om zo de dikke darm te controleren. Op deze 
manier kan de arts nagaan of er gezwellen aanwezig 
zijn. Als dat het geval is neemt de specialist een stukje 
weefsel weg (een biopsie) om het te laten onderzoeken. 
Na drie dagen zijn de resultaten bekend en de arts zal u 
deze meegeven bij de raadpleging.  

Om uitzaaiingen uit te sluiten zal er een 
MRI-onderzoek worden ingepland. Dit is een 
onderzoek dat met behulp van een krachtige magneet 
-door middel van elektromagnetische stralen- beelden 
vormt van het lichaam. 
 
De maag-darm-leverarts zal vervolgens een 
endo-echografie uitvoeren. Dit  onderzoek gebeurt 

door middel van een flexibele buis. Op het einde van de 
buis zit een toestel dat ultrasone geluiden (heel hoge 
geluiden die niet hoorbaar zijn) uitzendt. Het lichaam 
zal bepaalde stralen terugkaatsen, waardoor een beeld 
wordt gevormd. Met dit beeld kan de specialist zien 
hoe groot de tumor is en of deze is doorgegroeid in het 
omliggend weefsel. Bij een endo-echografie kan er ook 
een biopsie genomen worden.

De opname 

De arts kan vragen om u een dag voor de operatie al 
voor te bereiden. Dit kan thuis of in het ziekenhuis 
gebeuren.
Voor de operatie is het noodzakelijk dat het rectum 
leeg is. Hierdoor krijgt de chirurg een beter zicht op de 
darmen. 
De arts zal u een voorschrift geven om laxativa te 
drinken. Laxativa (vb. Moviprep) zorgen ervoor dat 
uw darmen worden leeggemaakt. U leest best eerst de 
bijsluiter voor u het middel inneemt.

Operatie

De operatie gebeurt onder totale verdoving. U zal ook 
antibiotica toegediend krijgen, om infectie na de 
operatie te vermijden. 
Tijdens de verdoving kan er een blaassonde (flexibele 
buis in de blaas) worden geplaatst. De chirurg gaat met 
een rectoscoop kijken in het laatste stuk van dikke darm 
waar het gezwel zich bevindt . 
 De chirurg zal met bepaalde apparatuur langs de anus 
het gezwel wegbranden. Hierdoor is er meestal geen 
hechting nodig. Na afloop van de ingreep ontwaakt u in 

de operatiekamer en wordt u vervolgens naar de 
ontwaakzaal (recovery) gebracht. Als u voldoende 
wakker bent, kunt u terug naar uw kamer.
De operatie kan een halfuur tot een uur duren.
Als de chirurg het gezwel niet kan wegnemen of er 
ontstaat een bloeding tijdens de ingreep, zal de chirurg 
de operatie verder uitvoeren via de buik.

Terug op de kamer

De verpleegkundige zal u informeren wanneer u weer 
mag drinken en eten. Gewoonlijk mag dat de dag zelf al.
Voor u ontslagen wordt uit het ziekenhuis komt de 
chirurg nog eens langs op de kamer. U krijgt ook een 
afspraak voor een controlebezoek

De eerste stoelgang

De eerste stoelgang is afhankelijk van uw 
stoelgangpatroon. Het is mogelijk dat u bij het maken 
van de eerste stoelgang wat pijn voelt. Door de ingreep 
kan er bloed en slijm aanwezig zijn in de stoelgang.

Koorts?

De eerste dagen na de operatie is koorts niet 
ongewoon. Dit wordt post TEM-fever genoemd.

Opnameduur

De opname duurt 1 tot 2 dagen. 


