Plaatsen van een
choledochusstent
Binnenkort ondergaat u een behandeling op de afdeling Radiologie van
Rijnstate, waarbij een choledochusstent wordt geplaatst. Een choledochusstent
is een flexibel buisje, dat via de huid en de lever in de galwegen wordt
geplaatst. De stent zorgt ervoor dat de gal in de darmen afvloeit. U krijgt dit
buisje omdat de galafvloed belemmerd is. Dit kan verschillende oorzaken
hebben. Uw arts kan u hier meer over vertellen. Het plaatsen van de
choledochusstent gebeurt met behulp van echografie (geluidsgolven) en
röntgendoorlichting.
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Voorbereiding
De dag voor de behandeling wordt er bloed bij u afgenomen, om de stolling
van uw bloed te controleren. Dit is van belang omdat uw lever aangeprikt
wordt, tijdens de behandeling. Dit is een zeer bloedrijk orgaan. Als uw
bloedstolling niet in orde is, kan het nodig zijn de behandeling uit te stellen.
Voor de behandeling dient u nuchter te zijn. U mag daarom vanaf twaalf uur de
nacht voor de behandeling niet meer eten, drinken of roken.
Via een infuusnaaldje in uw arm krijgt u één uur voor de behandeling
antibiotica toegediend. Voordat u naar de afdeling radiologie wordt gebracht,
krijgt u een operatiejasje aan.

Gang van zaken
Een medewerker van het ziekenhuis brengt u met bed naar de afdeling
Radiologie. Daar wordt u gevraagd om op de onderzoekstafel te gaan liggen.
U krijgt aan uw vinger een “klemmetje” (een saturatiemeter), zodat tijdens
het onderzoek het zuurstofgehalte in u bloed in de gaten kan worden
gehouden. De radioloog bekijkt met een echo waar en in welke richting
hij moet prikken. Via een infuusnaaldje krijgt u een rustgevend middel en
een pijnstiller ingespoten. U kunt hier doezelig van worden. Uw huid wordt
plaatselijk verdoofd. Via een zeer dunne, flexibele naald brengt de radioloog
contrastvloeistof in de galwegen. Zo kunnen de galwegen in beeld worden
gebracht. De radioloog brengt een voerdraad in de galwegen en probeert zo
de vernauwing te passeren. Indien dit lukt, kan de radioloog het buisje (de
stent) plaatsen. U krijgt hiervoor eerst nog wat extra pijnstilling, zodat het
inbrengen van de stent minder pijn doet.
Wanneer het plaatsen van de stent niet lukt, is het soms noodzakelijk de
galvloeistof af te laten vloeien via een drain, een dun slangetje.
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Deze drain loopt door de huid naar een opvangzak. Na enkele dagen wordt
nogmaals geprobeerd, een stent in de galwegen te plaatsen, waardoor de gal
in de darmen kan afvloeien. De drain wordt daarna verwijderd.

Duur van de behandeling
Afhankelijk van de ligging en bereikbaarheid van de galwegen duurt de
behandeling ongeveer één a twee uur.

Na de behandeling
Direct na de behandeling wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht.
Daar komt u langzaam bij van de behandeling. De verpleegkundige komt
regelmatig naar u kijken en controleert uw pols, temperatuur, bloeddruk en het
wondje.
De eerste vier uur na de behandeling heeft u strikte bedrust.
Als het rustgevend middel is uitgewerkt, mag u, na toestemming van de
arts, weer drinken en eventueel eten. Uw arts komt dan ook vertellen hoe de
behandeling is verlopen.

Overgevoeligheid/allergie
Mocht u overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen, meldt dit dan voor het
onderzoek bij de radiologisch laborant(e).
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Vragen
Als u vragen heeft over de behandeling, stel deze dan gerust aan de
verpleegkundige, de arts of de radiologisch laborant(e). Zij zullen uw vragen
graag beantwoorden.

Telefoonnummers
088 - 005 77 50
088 - 005 77 95

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
F 088 - 005 7878
www.rijnstate.nl
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