Poliep verwijdering uit de darm
(poliepectomie)

U heeft een coloscopie (darmonderzoek) ondergaan waarbij een poliep is
verwijderd uit uw darm (poliepectomie). In deze folder kunt u lezen wat een
poliepectomie is en krijgt u richtlijnen voor na de ingreep.
Wat is een poliepectomie?
Een poliep is een uitgroeisel van de binnenbekleding (slijmvlies) van het maagdarmkanaal. De meeste poliepen geven weinig tot geen klachten. De arts
verwijdert poliepen omdat de kans bestaat dat ze zich kwaadaardig ontwikkelen.
De meeste poliepen kan de arts tijdens de colonoscopie verwijderen; door middel
van een metalen snaartje met een lus om de poliep en met een zwakke
elektrische stroom brandt hij de poliep door. Over het algemeen is dit een pijnloze
en veilige behandeling.
Normale verschijnselen na poliepectomie
Het kan voorkomen dat u na de de colonscopie nog enige uren wat buikpijn heeft.
Dit komt omdat in de darmen lucht is geblazen. Door de poliepectomie kan er ook
wat bloedverlies uit de anus optreden, hierover hoeft u zich meestal geen zorgen
te maken. Een dergelijke bloeding stopt namelijk meestal vanzelf.
Complicaties
Ernstige complicaties zijn zeldzaam na een poliepectomie. Een zeldzame
complicatie is een darmperforatie; dit betekent dat er een gaatje in de darmwand
is ontstaan. Veelal wordt dit onmiddellijk ontdekt en gesloten tijdens het
onderzoek. Als dit niet mogelijk is volgt er een operatie.
Als er een poliep of wat weefsel uit de darm is weggenomen kan er in
uitzonderlijke gevallen een nabloeding optreden.
Verschijnselen waarbij u direct contact op moet nemen met het ziekenhuis
Krijgt u heftige buikpijn, koorts en/of verliest u meer dan een kopje bloed neemt u
dan direct contact op met de Endoscopieafdeling, te bereiken op werkdagen van
9.00-12.30 uur en van 14.00-16.30 uur via T 0187 60 71 38.
Bij spoed- en buiten kantooruren: Binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis,
met de Spoed Eisende Hulp (SEH) via T 0187 60 72 90.
Buiten kantooruren kan het mogelijk zijn dat u via dit nummer wordt
doorverwezen naar het Maasstad Ziekenhuis. De kans op een nabloeding is wat
groter als u antistollingsmiddelen neemt. Een bloeding kan tot 14 dagen na het
onderzoek optreden.
Gebruikt u antistollingsmiddelen (bloedverdunners)?
Het is belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u gebruikt. Dit geldt vooral
voor het gebruik van bloedverdunnende middelen. Op het spreekuur voorafgaand
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aan de poliepectomie is besproken of u de bloedverdunners wel of niet kan
staken. In overleg met de arts die het onderzoek heeft gedaan kunt u vanaf
onderstaande datum starten met inname van de antistollingsmiddelen:
Herstart antistolling

Datum:

….…-..…..-..…..

Bijzonderheden
Bij het verwijderen van een poliep maakt de arts soms gebruik van een clip
(metalen nietje) of een endoloop (blauwe plastic draadje). Dit laat binnen een paar
dagen los en verlaat met de ontlasting uw lichaam.
Bij u zijn wel/geen* clips geplaatst.
Bij u is wel/geen* endoloop geplaatst
*Doorhalen wat niet van toepassing is

Controle
Vaak worden de poliepen die weggehaald zijn, opgestuurd voor weefselonderzoek. Na ongeveer 10 dagen zijn de uitslagen van het weefselonderzoek
bekend. De specialist bij wie u onder behandeling bent ontvangt deze uitslag
automatisch. Als uw huisarts u heeft doorverwezen voor dit onderzoek, neemt u
zelf contact op met uw huisarts voor de uitslag. Wij adviseren u deze folder tot 14
dagen na de behandeling te bewaren.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie, te bereiken op werkdagen van
9.00-12.00 uur.
T
0187 60 71 38
Bij spoed buiten kantooruren
Binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis, met de Spoed Eisende Hulp.
T
0187 60 72 90
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Meer informatie kunt u vinden op de website van het ziekenhuis:
www.vanweelbethesda.nl.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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