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Inhoud Beste patiënt

U wordt opgenomen om een darmoperatie te ondergaan.

Met deze folder willen we u, uw partner en gezin meer uitleg 
geven over de operatiemogelijkheden, de voorbereiding 
op de operatie, over de opname in het ziekenhuis en waar 
u thuis verder op moet letten. Als u vragen hebt of als er 
onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om uw huisarts, uw 
chirurg, MDL-arts, trajectverpleegkundige hierover aan te 
spreken.

We wensen u een goed herstel toe.

De artsen en hun team
16
16
18
19
20
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Vóór de raadpleging bij de chirurg en de operatie vragen wij u langs 
te gaan bij uw huisarts met het gele mapje en preoperatiefboekje dat 
u van ons ontvangen hebt.
 
Deze raadpleging heeft verschillende doelen. 

1) Dit gesprek met uw huisarts kan ondersteunend zijn om alles nog 
eens te overlopen.

2) De huisarts zal samen met u het preoperatief boekje invullen. De 
huisarts zal op dit gesprek ook aanduiden welke thuismedicatie u 
verder mag innemen. Het is dus heel belangrijk dat u alle medicatie 
meldt aan uw huisarts. Alleen op deze manier kan hij u hierover een 
goed advies geven.

3) De huisarts zal het transferdocument invullen. Dit document helpt 
u  uw herstelperiode na de operatie voor te bereiden.  Moet er 
bijkomende hulp ingeschakeld te worden thuis? Wenst u naar een 
hersteloord te gaan ? Dit zijn vragen die de huisarts met u gaat 
opnemen en zo nodig zal aanpassen.

Het is de bedoeling dat u het gele mapje en preoperatief boekje mee 
brengt naar het ziekenhuis als u op raadpleging komt bij de chirurg.

1 WAT IS DE FUNCTIE & DE LIGGING 
VAN DE DIKKE DARM?
Ons maagdarmstelsel is een opeenvolging van slokdarm, maag, dunne 
darm , dikke darm en rectum.

Bij de dikke darm onderscheiden we een aantal delen. 
 
Rechts onderaan ligt de blinde darm ( het caecum). De dunne darm 
komt hier op uit. Aan de blinde darm zit de appendix. Van hieruit 
vertrekken we naar boven voor het opstijgende deel van de dikke 
darm( colon ascendens). Bij de lever maakt de dikke darm een bocht 
en loopt onder de maag naar links. Dit heet het dwarslopende deel 
( colon transversum). De dikke darm maakt dan opnieuw een bocht 
en loopt links naar beneden: het dalende deel of colon descendens. 
Dit gaat over in een S- bocht of sigmoïd. Het laatste deel van de dikke 
darm bestaat uit de endeldarm of rectum en eindigt met de sluitspier 
of anus.

In de dikke darm worden vitaminen en vocht weer opgenomen in 
het lichaam. Hierdoor zal de darminhoud weer indikken tot normale 
ontlasting. In totaal is de dikke darm ongeveer 150 cm lang.

2 VOORBEREIDING OPERATIE 
DOOR HUISARTS EN UZELF
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Een  darmoperatie kan op 2 manieren uitgevoerd worden. De 
behandelende arts zal met u bespreken welk type operatie bij u 
aangewezen is. 

LAPAROSCOPISCHE DARMOPERATIE 

Een laparoscopische darmoperatie is een kijkoperatie waarbij de 
chirurg de onderbuik bekijkt en de tumor verwijdert. De chirurg 
maakt enkele kleine insneden. Een laparoscoop of kijkbuis wordt via 
een van de insneden in de buik gebracht. Om meer plaats te maken in 
de buik wordt de buikholte gevuld met een onschadelijk 
koolzuurgas. Soms wordt een grotere insnede gemaakt om het 
gedeelte van de dikke darm te kunnen verwijderen. 

Voordelen van dergelijke operatietechniek zijn:
- kleinere littekens
- minder pijn
- sneller herstel
- kortere ziekenhuisopname

Na de operatie is het mogelijk dat je naast buikpijn ook schouderpijn 
hebt. Die schouderpijn wordt veroorzaakt door het koolzuurgas dat 
tijdens de operatie in de buikholte gebracht werd. Dit koolzuurgas 
wordt geleidelijk opgenomen door het lichaam en uitgeademd via de 
longen. Indien u zich ongerust maakt, neemt gerust contact op met 1 
van de verpleegkundigen voor meer informatie hierover.

OPEN OF KLASSIEKE DARMOPERATIE

Bij een open darmoperatie wordt een grotere insnede gemaakt 
waarlangs de tumor dan verwijderd wordt.

SOORTEN OPERATIES

• Anteriorresectie

Hierbij wordt het laatste deel van het sigmoïd (S-bocht in de darm) 
en de bovenste 2/3 van het rectum verwijderd.

 

3 BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN 
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•Linker hemicolectomie

Hierbij wordt het linkerbovenste deel van de dikke darm verwijderd.

• Sigmoïdresectie

Hierbij wordt het deel van de dikke darm verwijderd dat S-vormig 
gelegen is ter hoogte van het linkerdeel van de dikke darm.
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• Hartmann operatie

Hierbij wordt een gedeelte van de dikke darm verwijderd en is het 
niet mogelijk en wenselijk om meteen een verbinding te maken. Het 
onderste deel van de darm wordt gesloten. Van het bovenste uiteinde 
maakt de arts een colostoma. Per patiënt wordt bekeken of het 
mogelijk en wenselijk is om in een later stadium de verbinding tussen 
de darmuiteinden weer te herstellen, waardoor het colostoma 
verdwijnt.

• Rechter hemicolectomie

Hierbij wordt het laatste stukje (ongeveer 10 cm) van de dunne darm 
en het eerste deel van de dikke darm ( rechter hemicolon) verwijderd.
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• (Sub)totale colectomie

Hierbij wordt het stuk dikke darm tussen de dunne darm en het 
sigmoïd verwijderd. Het sigmoïd is het S-vormige stuk van de dikke 
darm net voor het rectum. De dunne darm wordt dan op het sigmoïd 
bevestigd.

PRAKTISCH VERLOOP BIJ OPNAME
VOOR EEN DARMOPERATIE 4
OPNAME

De opname gebeurt 1 dag voor de operatie of de dag van de operatie 
zelf. De chirurg zal dit met u bespreken.

VOORBEREIDING VOOR DE DARMOPERATIE

De opname gebeurt 1 dag voor de operatie of de dag van de operatie 
zelf. De chirurg zal dit met u bespreken.

Op de dag van opname zullen nog een aantal voorbereidingen 
gebeuren.

1) Voorbereiding van de darmen
Afhankelijk van het type operatie krijgt u al dan niet een
darmvoorbereiding . Zo ja, zijn er 2 mogelijkheden nl
- een voorbereiding met een fleet of lavement
- een voorbereiding waarbij u , net zoals met uw darmonderzoek , een 
product opgelost in water moet drinken zodat de darmen volledig 
proper zijn. De chirurg zal dit op de raadpleging met u bespreken.

2) Algemene voorbereiding
De verpleegkundige vraagt informatie over uw ziektegeschiedenis, 
bloedgroep, dieet, allergieën, medicatie.

Breng uw medicatie mee!
Zo kunnen we de juiste naam en dosis nazien.  
Bepaalde medicatie is in ons ziekenhuis ook niet standaard aanwezig. 
Door uw thuismedicatie mee te brengen kunnen wij ervoor zorgen 
dat u uw gewone medicatie verder kan innemen.  

Er gebeurt een clipping van de operatiestreek. Dit betekent dat met 
een toestel de eventuele haartjes heel kort afgeschoren worden.

Voor het opstaan trekt u de antiflebitiskousen aan.
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3) Wat mag u verwachten tijdens de opname, na de operatie 
Meteen na de ingreep gaat u naar de ontwaakruimte van de 
operatiezaal.  Afhankelijk van uw toestand gaat u naar de dienst 
intensieve zorgen of keert u terug naar de verpleegafdeling 
abdominale chirurgie C4. 
Op beide afdelingen wordt uw toestand nauwkeurig opgevolgd: 
hartritme, bloeddruk, temperatuur ,... 

a. Pijnbehandeling
De eerste 3 tot 5 dagen na de operatie kan pijn optreden. Door
epidurale pijnbestrijding kunnen we dit ondervangen. Bij een 
epidurale verdoving wordt een zeer fijn plooibaar buisje geplaatst in 
de rug, tussen de wervels, met name in de ruimte rond het 
ruggenmerg. 
Doordat het buisje dicht tegen de zenuwen ligt, is een zeer goede 
pijnstilling mogelijk, zonder dat grote hoeveelheden pijnstillende 
producten nodig zijn.

Technisch gebeurt dit als volgt: in de operatiezaal, voor de start van 
de operatie, dient u rechtop te zitten op de operatietafel. De rug 
wordt ontsmet en de huid wordt plaatselijk verdoofd. Tussen de 2 
wervels plaatst de anesthesist een naald waarin het buisje wordt 
geschoven. De naald wordt verwijderd en het buisje wordt 
zorgvuldig op de rug gekleefd. Deze techniek is dezelfde als de 
techniek die toegepast wordt voor een ‘pijnloze bevalling’.

Na de operatie wordt dit buisje verbonden met een automatische en 
computergestuurde pomp. Die pomp levert , via het buisje, constant 
pijnstillende producten in de rug.
Als u toch nog pijn hebt, kunt u op de bijhorende knop drukken 
waardoor u een extra dosis pijnstillers krijgt. De pomp is beveiligd 
zodat u zichzelf geen overdosis kunt toedienen.

De epidurale pijnbestrijding moet soms aangevuld worden met extra 
pijnstillers die via het infuus toegediend worden.

Door omstandigheden bv. een zeer verkalkte rug, 
bloedstollingsproblemen of andere oorzaken is het mogelijk dat u niet 
voor epidurale pijnstilling in aanmerking komt. 

De anesthesist zal dit beoordelen en met u bespreken. In deze 
gevallen worden meer klassieke methodes gebruikt  om de pijn te 
behandelen: systematisch toedienen van spuitjes in de bilspier of 
pijnstillers via het infuus.

De verpleegkundige van de pijnkliniek bezoekt u dagelijks om de 
kwaliteit van de pijnstilling en de snelheid van de pomp te 
controleren.

b. De blaassonde
Door de werking van de pijnpomp is het onmogelijk om de eerste 
dagen na de operatie spontaan te urineren. Dit is de reden dat een 
blaassonde blijft behouden voor de duur van de pijnpomp. De 
verpleegkundige verwijdert de blaassonde op dezelfde dag als de 
pijnpomp.

c. De wonde 
Om het overtollige wondvocht uit de buik te verwijderen, hebt u soms 
1 wonddrain.
De hechtingen zal de huisarts 12 dagen na de ingreep verwijderen. 

d. De kinesitherapie 
De kinesist zal u helpen om binnen de 12 uur na de operatie uit uw 
bed te komen. De oefeningen zijn bevorderlijk voor uw longen 
(ophoesten van fluimen) en zijn belangrijk voor het voorkomen van 
flebitis . De eerste dagen zijn dit vooral oefeningen rond bed of in de 
zetel. Later wordt dit uitgebreid naar wandelen in de gang. 
De verplegenden helpen u 2 maal per dag om rechtop te gaan zitten.

DUUR OPNAME

Een opname duurt gemiddeld 4 tot 5 dagen.
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c. De diëtiste 
Een goed gevoede patiënt voor de operatie zal het herstel na de 
operatie vlotter laten verlopen. 
De ingreep heeft meestal geen invloed op uw voedingsgewoonten. 
Een gevarieerde, gezonde vezelrijke voeding volstaat. U hoeft dus 
geen speciale voedingsrichtlijnen te volgen. Indien uw huisarts voor 
de operatie bepaalde tekorten vaststelt zal de diëtiste u toch 
opzoeken om bijkomende advies te geven. 

d. De psychologe 
U kunt een beroep doen op een psycholoog als u dit wenst. Geef een 
seintje aan de arts, verpleegkundige of trajectverpleegkundige. Dan 
zorgen wij dat de psycholoog voor uw ontslag nog even bij u 
langskomt.

e. De stomaverpleegkundige
Normaal wordt er geen stoma geplaatst bij uw darmoperatie. Als dit 
door omstandigheden toch nodig is, zal een stomaverpleegkundige bij 
u langs komen voor de operatie om de plaats van de stoma te bepalen. 
Daarnaast zal zij u meer uitleg geven.
- Wat is een stoma ? Hoe zit de zorg voor een stoma in elkaar?
- Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? Er wordt ook altijd een 
thuisverpleegkundige ingeschakeld die u daarbij thuis kan helpen tot  
u zich sterk genoeg voelt om dit zelf te doen.
U kunt bij de stomaverpleegkundige terecht voor alle vragen en 
praktische adviezen rond de stoma, ook nadat u het ziekenhuis weer 
hebt verlaten.

WAT ZIJN DE COMPLICATIES 
BIJ EEN OPERATIE5
De chirurg zal de mogelijke complicaties met u bespreken tijdens de 
raadpleging.. 

 INZET VAN HET TEAM 6 De reactie op het nieuws van een tumor in de  darmen is voor 
iedereen verschillend . 
De informatie over een operatie kan ook ongerustheid en extra vragen 
oproepen. 

Er staat een voltallig team ter uwer beschikking om te zorgen dat 
het herstel na uw operatie op een vlotte manier verloopt. U kunt 
de contactgegevens terug vinden op een document vooraan in uw 
heen-en-weermapje. 

a. De trajectverpleegkundige 
U hebt bij de diagnose kennis gemaakt met onze 
trajectverpleegkundige.
Zij is er ook om u doorheen het proces van de operatie te begeleiden 
en zal dus ook op de afdeling langskomen. 
 
b. De sociale dienst 
Uw huisarts heeft voor de operatie de noodzaak aan extra praktische 
ondersteuning thuis met u besproken en geregeld. De sociale dienst 
(in het ziekenhuis) zal na de operatie nog eens contact met u  
opnemen om na te vragen of de geregelde hulp in orde is. Als u toch 
meer hulp wenst, kan dit voor het ontslag geregeld worden om uw 
herstel na het verlaten van het ziekenhuis verder goed te laten  
verlopen. 
Als u denkt aan een hersteloord na uw ontslag uit het ziekenhuis , is 
het belangrijk om dit al aan uw huisarts te melden voor de operatie. 
Op deze manier kunnen de nodige aanvragen vroegtijdig gedaan 
worden. Zo is er meer kans dat we een vlotte aansluiting  op uw 
ziekenhuisontslag kunnen garanderen.
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VERLOOP NA ONTSLAG7 Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een aantal documenten mee:

- een medicatieschema waarop uw ontslagmedicatie vermeld staat. 

- een ontslagbrief voor uw huisarts. Het is de bedoeling dat u deze 
brief aan uw huisarts bezorgt zodat hij op de hoogte is van het ver-
loop in het ziekenhuis en over uw toestand. Deze ontslagbrief wordt 
ook elektronisch doorgestuurd.

- een afspraak bij uw  chirurg

Er wordt van u verwacht  dat u de dag na ontslag met uw huisarts 
contact opneemt. Zij/hij zal de verdere planning van de zorg met u 
bespreken, o.a. het verwijderen van de hechtingen. 

Tijdens deze raadpleging  bij de huisarts zal hij/zij ook duiding geven 
rond eventuele verdere behandeling na de operatie. 
2 tot 3 weken na  de ingreep wordt u ook bij de chirurg verwacht . 
Deze afspraak hebt u bij het ontslag uit het ziekenhuis meegekregen. 
De  chirurg  zal de wonde en uw herstel evalueren .  

Als u te horen kreeg van uw huisarts dat een nabehandeling nodig is, 
zal u aansluitend na de raadpleging bij de chirurg ook de MDL-arts 
zien die deze verdere nabehandeling met u zal bespreken.

               AFSPRAAK CHIRURG: 

               op ....../....../............ , om ........................ uur

               AFSPRAAK MDL-ARTS: 

               op ....../....../............ , om ........................ uur

BEZOEKUREN8 Op de dienst intensieve zorgen wordt het bezoek beperkt tot 2 
personen, gedurende 10 minuten.  
De bezoekuren:
14.45 uur - 15.30 uur
19.00 uur - 19.30 uur
 
De onthaaldienst van het ziekenhuis t 051 23 71 11, 
of de afdeling C4 t 051 23 71 76, kan u meedelen op welke kamer uw 
familieleden u kunnen bezoeken.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS9 U kunt alle telefoonnummers terug vinden op het document met 
contactnummers dat  zich vooraan in uw heen- en weermapje 
bevindt.

U kunt ook voor meer informatie terecht op:

www.azdelta.be





 
Meer info? 
www.azdelta.be 
 

AZ Delta  Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare  t 051 23 71 11  e  info@azdelta.be                  I     0520 1267  28/01/2016      


