Opheffen stoma
Uw specialist stelt een operatie voor om uw stoma op te gaan heffen. In deze folder
vertellen we u hoe u zich voorbereidt op de operatie en hoe de operatie in zijn werk gaat.
De informatie in de folder is algemeen. Dat wil zeggen dat niet alles op u van toepassing
hoeft te zijn. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, stel ze dan gerust.

Voorbereiding op de operatie
Bij darmoperaties maken we gebruik van antibiotica om infecties zoveel mogelijk
te voorkomen. Deze middelen worden via een infuus toegediend vlak voor de
operatie. Bij het opheffen van de stoma, hoeft de darm niet gelaxeerd (leeg gemaakt) te
worden.

Uitleg operatie opheffen stoma
U heeft tijdens een eerdere operatie een stoma gekregen. Deze wordt binnenkort weer
opgeheven. Het moment van opheffen is afhankelijk van diverse factoren: uw algehele,
de conditie van de darmen, eventuele andere behandelingen, etc.
De stoma wordt via de ‘stomaopening’ in de buik teruggelegd. De opening wordt met
een speciale techniek weer dicht gehecht. De wond wordt, als het nodig is, de eerste
dagen uitgespoeld (onder de douche). Deze wond groeit vanzelf dicht. Uw chirurg zal de
ingreep via een kijkoperatie doen en in sommige gevallen met een snede; uw chirurg
bespreekt dit van tevoren met u.
Het opheffen van een stoma wordt onder narcose verricht en vereist een (meestal
korte) ziekenhuisopname. Na de ingreep gaat de ontlasting weer via de normale weg.
Omdat het deel van de darm waardoor tijdelijk geen ontlasting stroomde zich in
sommige gevallen weer moet aanpassen (onder andere vochtopname uit ontlasting),
kan het zijn dat met name in de eerste fase de ontlastingsfrequentie vaker is dan u
gewend was en de ontlasting dunner is.
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Mogelijke complicaties
Zoals bij elke operatie, is er bij het opheffen van uw stoma een kans op complicaties.
Algemene complicaties zijn bijvoorbeeld infectie van de wond en nabloedingen.
Een specifieke complicatie die kan optreden bij het opheffen van uw stoma, is lekkage
van de verbinding tussen de twee darmuiteinden.

Ontslag
De algemene opname duur bij deze operatie is zo’n 4 tot 5 dagen.
U krijgt dan een afspraak mee voor de polikliniek Chirurgie waar uw eigen specialist
aanwezig is.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Wie kunt u bellen als u thuis bent en er iets mis is?
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen
met uw specialist in het ziekenhuis.
Bij een meerdaagse opname geldt:
 Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (17.00 - 8.00 uur) naar verpleegafdeling van het betreffende
specialisme.
Bij een behandeling in dagopname geldt:
 Tot één week na het onderzoek/de behandeling belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (17.00 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de
Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.

Contact
Als u een afspraak wilt maken of verzetten belt u met het afsprakennummer: 033 - 850 60 70.

Heeft u nog vragen?
Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over uw behandeling, stelt u deze dan aan de specialist. Het is verstandig
uw vragen van te voren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.
1. __________________________________________________________________________________?
2. __________________________________________________________________________________?
3. __________________________________________________________________________________?
4. __________________________________________________________________________________?
5. __________________________________________________________________________________?
6. __________________________________________________________________________________?
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