Als u geopereerd wordt
Een operatie is alleen mogelijk als de tumor niet door de slokdarmwand heen
tot in het omringende weefsel is doorgegroeid. Ook mogen er geen uitzaaiingen
zijn.

Voorbehandeling
Voor de operatie plaatsvindt, krijgt u eerst een voorbehandeling. Deze bestaat
uit chemotherapie (medicijnen) en radiotherapie (bestraling). Deze combinatie
heet chemoradiatie. De voorbehandeling vindt plaats in Noordwest.
U krijgt hiervoor een afspraak krijgen bij de internist-oncoloog en de radiotherapeut-oncoloog. Deze twee medisch specialisten geven u uitleg over de
verdere behandeling.
Bij een operatie worden de tumor, gezond weefsel eromheen en lymfeklieren
weggehaald. Een slokdarmoperatie is een ingrijpende operatie. Er zijn verschillende operatietechnieken. De keuze voor een bepaalde techniek is vooral afhankelijk van de plaats van de tumor en de voorkeur van het behandelcentrum.

Verwijzing naar het VUmc
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft voor de behandeling van slokdarmkanker kwaliteitsnormen opgesteld. Dit zijn eisen waaraan een ziekenhuis moet
voldoen om goede zorg te kunnen bieden. Een van die eisen is een volumenorm.
Dit betekent dat een ziekenhuis een minimum aantal slokdarmkanker-operaties
per jaar moet verrichten. Daarom wordt u doorverwezen naar het academische
ziekenhuis VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam.

Afspraak
Het VUmc zal u binnen ongeveer anderhalve week oproepen voor een eerste
afspraak. Dit zal een gesprek zijn met een chirurg en een verpleegkundig
specialist. U krijgt dan uitleg over de gang van zaken rond de operatie.
Het VUmc zal nogmaals alle uitslagen en beelden van de onderzoeken beoor
delen. Ook bespreekt het multidisciplinaire overleg (MDO) van het VUmc het be264029 / 2018.12

handelplan opnieuw. U krijgt dezelfde middag nog bericht wat er besproken is.

Het kan zijn dat er nog een kijkonderzoek van de slokdarm volgt. Er wordt dan
een endo-echo (endoscopische echografie) gemaakt.
Omdat u veel informatie krijgt, adviseren we om iemand mee te nemen. Samen
hoort en onthoudt u meer.

