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Oprekken van de slokdarm
bij passageklachten na een operatie
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Na een operatie aan de slokdarm kan er littekenweefsel ontstaan. Hierdoor 

wordt de slokdarm nauwer. Dit kan problemen geven met slikken. Ook zakt 

het eten hierdoor mogelijk niet goed meer. Dit noemen we passageklach-

ten. Een behandeling hierbij is het oprekken van de slokdarm. In deze 

folder leest u hier meer informatie over. 

 ʔ De behandeling
Het is mogelijk om het littekenweefsel in de slokdarm op te rekken. Dit heet 
dilatatie. Tijdens een kijkonderzoek van de slokdarm en maag (gastroscopie) 
wordt de slokdarm wijder gemaakt. Dit gebeurt met een flexibele oprekstaaf 
(de zogenaamde Savary staaf) of een ballonnetje. Door het oprekken kan het 
voedsel beter zakken (passeren).

De behandeling moet meestal een paar keer herhaald worden.

 ʔ Uw voorbereiding
Voor de ingreep moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u na een bepaalde tijd 
niet meer mag eten, drinken en roken:
• onderzoek 's ochtends: 

- de dag voor het onderzoek mag u vanaf 24:00 uur 's nachts niet meer eten 
en drinken 
- roken is niet toegestaan

• onderzoek 's middags:
 - u mag tot 08:00 uur 's ochtends een licht ontbijt:  
  1 beschuitje of ontbijtkoek met beleg en een kopje thee of koffie
 - daarna mag u alleen helder vloeibare dranken drinken tot 09:30 uur:

water, preOp-drank, limonade(siroop) zonder prik, thee / koffie zon-
der melk (eventueel met suiker of een zoetje), heldere appelsap

 - roken is niet toegestaan

Voor de ingreep krijgt u een roesje. Hiervoor krijgt u een infuusnaaldje in uw 
arm.
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Na de ingreep kunt u rustig uitslapen op de uitslaapkamer. Als er geen compli-
caties zijn opgetreden mag u dezelfde dag weer naar huis.

 ʔ Mogelijke complicaties (risico's)
Complicaties die kunnen optreden zijn het ontstaan van een gaatje (perforatie) 
of bloeding in de slokdarmwand of een longontsteking.

 ʔ Wanneer moet u contact met ons opnemen?
Heeft u na het plaatsen van de stent last van:
• hevige buikpijn
• koorts (38 graden of hoger)
• flink bloedverlies (via mond of anus)
• pijn die niet weggaat
• hoesten bij elke hap of slok

Bel dan met de afdeling endoscopie. Op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 belt 
u:
• locatie Alkmaar: 072 - 548 2850
• locatie Den Helder: 0223 - 69 6490
• locatie Schagen: 0224 - 53 2100

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend belt u het algemene nummer van een 
van de locaties:
• locatie Alkmaar en Schagen: 072 - 548 4444
• locatie Den Helder: 0223 - 69 6969

U vraagt dan naar de dienstdoende MDL-arts.

 ʔ Uw vragen
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw casemanager.
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Noordwest Ziekenhuisgroep
Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444

Colofon
Redactie oncologie-chirurgie slokdarm- en maagkanker

communicatie
Druk Ricoh 
Bestelnummer 264149 

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene 
voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl

NW
Z-

10
22

0-
NL

 /
 2

02
3.

03


