(Gastro) enterostomie
Omleidingsoperatie van maag met dunne darm

1. Inleiding
Binnenkort ondergaat u een “omleidingsoperatie” in het ETZ TweeSteden of
het ETZ Waalwijk. In deze folder leest u informatie over de operatie en krijgt
u een aantal richtlijnen en adviezen die bijdragen aan uw herstel. In de
informatiefolder “ETZ zorginformatie” leest u alles over de voorbereidingen
en gang van zaken rondom uw operatie.
2. Oorzaak aandoening/aanleiding behandeling
Wanneer een tumor de maaguitgang blokkeert en niet verwijderd kan
worden, kan de chirurg een verbinding maken tussen de maag en de dunne
darm, om er op die manier voor te zorgen dat het voedsel vanuit de maag
naar de darmen kan blijven doorgaan. Dit wordt een ‘overloop’ genoemd.
Andere benamingen zijn omleidingoperatie, bypassoperatie of gastroenterostomie. De gastro-enterostomie is een palliatieve operatie (zorg gericht
op verzachting en verlichting). De tumor blijft in het lichaam dus de chirurg
kan u niet genezen.
3. Behandeling
Tijdens de operatie zal de chirurg een verbinding maken tussen de maag en
de dunne darm om zo de passage van voedsel weer mogelijk te maken en te
waarborgen. De operatie duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Om de
narcose toe te dienen krijgt u een infuusnaald in de arm, deze infuusnaald
wordt hierna gebruikt voor vochttoediening en voor het toedienen van
medicatie. De operatie wordt indien mogelijk door middel van een
kijkoperatie uitgevoerd. Bij een kijkoperatie worden via een aantal wondjes in
de buikwand instrumenten en een camera, die verbonden is met een tv
monitor, naar binnen gebracht. De arts kan via de camera zijn handelingen
zien op het tv-scherm.
4. Na de operatie

Pijnbestrijding

Na de operatie krijgt u 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol. Het is
belangrijk deze pijnstillers in te nemen, ook als u geen pijn heeft, zodat u een
zogenoemde spiegel van de paracetamol in uw bloed opbouwt. Om een
goede indruk te krijgen van de kwaliteit van de pijnbestrijding wordt u
gevraagd bij te houden hoeveel pijn u ervaart met een zogenaamde
pijnscore.

Sondes, katheters en drains






Voor de pijnbestrijding heeft u een infuus in uw arm voor
vochttoediening.
Tijdens de operatie is ook een slangetje in de blaas (urinekatheter)
ingebracht.
Verder zit er een plastic slangetje in uw neus dat via de slokdarm in de
maag ligt en ervoor zorgt dat het overtollige maagsap kan worden
afgezogen (maagsonde). Hierdoor loopt u minder kans om misselijk te
worden. De maagsonde kan irritatie in de keel veroorzaken en wordt zo
snel mogelijk na de operatie weer verwijderd.
Ook krijgt u zuurstof toegediend via een slangetje in uw neus.

Voeding

Na de operatie mag u, in opdracht van de arts, langzaam aan weer beginnen
met drinken en gaat u via vloeibare voeding over op normale, vaste
voeding. De diëtiste zal u indien nodig gedurende de opname begeleiden op
het gebied van voeding.
 Om uw vochthuishouding weer op peil te brengen is het belangrijk dat u
snel weer drinkt.
 De anesthesioloog schrijft middelen voor om misselijkheid en braken tegen
te gaan. Toch kan misselijkheid niet altijd voorkomen worden. Vooral de
grootte van de operatie en de reactie van uw lichaam op de operatie
bepalen of u misselijk wordt.
 Als u niet misselijk bent, probeer dan minstens een halve liter te drinken
na de operatie.

Beweging

Bewegen is niet alleen belangrijk om trombose te voorkomen, maar ook om
verlies van spierkracht tegen te gaan. Bovendien kunt u beter ademhalen als
u rechtop zit en dat verkleint bijvoorbeeld weer de kans op luchtweginfecties.
Na de operatie is het belangrijk dat u zo snel mogelijk weer in beweging
komt. De avond van de operatiedag komt u onder begeleiding van de
verpleegkundige voor het eerst uit bed of mag u even op de bedrand zitten
indien u hiertoe in staat bent. Lukt dit niet dezelfde avond, dan helpt de
verpleegkundige u de dag erna uit bed. Verder krijgt u adviezen over het
uitbreiden van uw activiteiten.

5. Mogelijke complicaties na ingreep
Na iedere operatie kunnen er complicaties optreden. Zo is er ook bij een
operatie aan de maag een kans op complicaties aanwezig zoals trombose,
longontsteking, nabloeding en wondinfecties. Specifiek voor deze operatie
gelden de volgende complicaties;
 Slechte heling van de aangelegde omleiding (‘naadlekkage”).
 Het vertraagd opgang komen van de maag waardoor de maagsonde soms
wat langer in moet blijven.
6. Na de behandeling (leefregels)
 De eerste weken thuis kan de operatiewond nog gevoelig zijn of wat
zwellen. Bij de eerste controle op de polikliniek wordt het herstel van de
wond gecontroleerd.
 Uw pijnklachten zijn nog niet weg zijn als u thuis bent. U merkt dat,
wanneer u zich wat meer gaat inspannen, u mogelijk wat meer
pijnklachten krijgt. U kunt hiervoor 3 tot 4 maal per dag 1 of 2 tabletten
paracetamol gebruiken.
 U mag gewoon douchen met de wond.
 Neem bij klachten gerust contact op met de polikliniek Chirurgie
(contactgegevens vindt u achter aan de folder).
7. Heeft u nog vragen?

Vóór de operatie

 Bij medische vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie.
 Bij vragen over de verdoving tijdens de operatie kunt u contact opnemen
met de polikliniek anesthesiologie.
 Als u voor het afgesproken onderzoek of ingreep bent verhinderd,
verzoeken wij u het planbureau daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te
brengen. In uw plaats kan dan iemand anders worden geholpen.
 Wanneer u koorts heeft, kan de behandeling niet plaatsvinden. Als u
twijfelt of u geholpen kunt worden, neem dan - in het geval van een
geplande operatie in dagbehandeling - contact op met de dagbehandeling
of anders met de polikliniek chirurgie.

Na de operatie

Wanneer zich thuis na de operatie (acute) problemen voordoen, kunt u
contact opnemen met:
 Uw huisarts of huisartsenpost;
 De polikliniek chirurgie;
 Buiten kantooruren met de spoedeisende hulp.

8. Waar moet ik in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis zijn?
Polikliniek chirurgie ETZ TweeSteden (Route 72)
Polikliniek chirurgie ETZ Waalwijk (Route poli Noord)

013-4655580
013-4655580

Planbureau chirurgie ETZ TweeSteden (Route 72/73)

013-4654397

Polikliniek anesthesiologie ETZ TweeSteden (Route 88) 013-4655171
Polikliniek anesthesiologie ETZ Waalwijk (Route poli Noord) 0416-682732
Dagbehandeling ETZ TweeSteden (Route 89, 1e verd.) 013-4655516
Dagbehandeling ETZ Waalwijk (Afdeling 2, 2e verdieping) 0416-682316
Verpleegafdeling chirurgie 3A ETZ TweeSteden (3e verd.) 013-4655357
Verpleegafdeling chirurgie 3B ETZ TweeSteden (3e verd.) 013-4655352
Spoedeisende Hulp (alléén ETZ TweeSteden)
9.

013-4655216

Tot slot

Wij doen er alles aan om te zorgen dat u naar alle tevredenheid wordt
geholpen. Het kan echter voorkomen dat dingen gebeuren waarover u niet
tevreden bent. Uw ontevredenheid kunt u aangeven bij de verantwoordelijke
medewerker of u kunt de klachtenfunctionaris benaderen door het
klachtenformulier in te vullen op de website (www.etz.nl). De
klachtenfunctionaris zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Kunt u
niet overweg met internet? Dan kunt u bellen met of schrijven naar de
klachtenfunctionaris:
Tel.nr.: 06-53781700
ETZ TweeSteden
Klachtenfunctionaris
Postbus 90107
5000 LA Tilburg

