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U wordt verwacht op de functieafdeling endoscopie op:
dag om uur 

Vergeet uw patiëntenpas niet mee te nemen.



SPATADEREN AFBINDEN IN DE SLOKDARM (VARICES LIGEREN)
Uw behandelend arts heeft u een behandeling in de vorm van Varices ligeren 
voorgesteld. In deze brochure leest u informatie over de behandeling, en over 
de voorbereidingen die u moet treffen.  
Na de behandeling ontvangt u een folder over de nazorg. 

AANMELDEN
Op het afgesproken tijdstip en dag wordt u verwacht voor de behandeling op 
de functieafdeling endoscopie. Neem uw patiëntenpas mee.
Volg route 07-BG, halverwege deze route ziet u het bord endoscopie afdeling.
U kunt plaats nemen in de wachtruimte van de endoscopieafdeling. U hoeft 
zich niet te melden. Als u aan de beurt bent wordt u opgehaald. 

De mogelijkheid bestaat dat het onderzoeksprogramma uitloopt door on- 
voorziene omstandigheden of een spoedgeval. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

AFMELDEN
Bij eventuele verhindering wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te 
geven aan de polikliniek Interne geneeskunde,  0344-674053
 
BEGELEIDING EN VERVOER NAAR HUIS NA HET ONDERZOEK
Omdat u een slaapmiddel toegediend krijgt is het van belang dat u een  
begeleider meeneemt. U mag de volgende 24 uur niet deelnemen aan het 
verkeer.
 
DE VOORBEREIDING 
Het is nodig dat u nuchter bent voor de behandeling. 
Nuchter zijn houdt in dat u, als de behandeling in de ochtend plaatsvindt, u 
vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en drinken. Als u medicijnen gebruikt, 
kunt u deze met een klein beetje water innemen. Vindt het onderzoek ’s mid-
dags plaats dan mag u nog een licht ontbijt nemen. (Twee beschuiten met jam 
en een kopje thee).
Let erop dat u tot 4 uur voor de behandeling niets meer eet en drinkt.
 
DAG VAN HET ONDERZOEK 
De arts heeft met u afgesproken dat u vlak vóór de behandeling een sedatie 
middel toegediend (roesje) krijgt. U meldt zich op het aangegeven tijdstip op 
de endoscopie afdeling.

U wordt verwacht op de functieafdeling endoscopie op:
dag om uur 

Vergeet uw patiëntenpas niet mee te nemen.





HET ONDERZOEK/ DE BEHANDELING 
De behandeling vindt plaats op de endoscopie afdeling.
U krijgt anti-foam en keelverdoving. De foam voorkomt schuimvorming in de 
maag, waardoor de arts beter zicht heeft. Tijdens het onderzoek ligt u op uw 
linkerzij. Wanneer u een gebitsprothese heeft, moet u deze uitdoen. U krijgt 
een knijpertje op de vinger en een bloeddrukmeterband om uw bovenarm. 
U krijgt een bijtring in uw mond om de slang te beschermen. Via het infuus-
naaldje krijgt u de sedatie (roesje) toegediend. Vervolgens brengt de arts een 
buigzame slang, de endoscoop, via de mond en keel in de slokdarm. U bent 
slaperig en ontspannen en u voelt de buigzame slang nauwelijks. U kunt ge-
woon doorademen.
De slokdarmspataderen worden door middel van deze buigzame slang opge-
zocht, aangezogen en afgebonden met rubberen bandjes. Na het afbinden van 
deze slokdarmspataderen wordt de buigzame slang weer verwijderd.
De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. 
 
NA DE BEHANDELING 
Bij aankomst op de nazorgafdeling, controleert de verpleegkundige de eerste 
paar uur regelmatig uw bloeddruk, pols en zuurstofgehalte. Er wordt regelma-
tig naar uw pijnklachten gevraagd. Er kunnen pijnklachten optreden achter het 
borstbeen, dit is normaal. Nadat de behandeling heeft plaatsgevonden mag u 
later op de dag heldere dranken drinken.

Na de behandeling ontvangt u informatie over voedselinname voor de eerste 
dagen. Het is mogelijk dat u een rauw gevoel in de keel ervaart. Dit gevoel 
zakt vrij snel. In principe mag u drie uur na de ingreep weer naar huis, mits 
alles goed is verlopen. Over het algemeen geeft de arts u een recept mee voor 
maagzuurremmende middelen die u thuis mag gebruiken.

MOGELIJKE COMPLICATIES 
Complicaties kunnen altijd voorkomen.
Een mogelijke complicatie is een bloeding, als u bloed opgeeft moet u contact 
opnemen met de polikliniek Interne Geneeskunde in Tiel,  0344-674053  
In de avond, nacht of weekend met de Spoedeisende hulp (SEH) van het 
ziekenhuis    0344-674600. 
 
HEEFT U NOG VRAGEN?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u bellen naar
de polikliniek Interne Geneeskunde in Tiel,  0344-674053.
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