Vermoeden van darmkanker?
U staat er niet alleen voor!

Stap 1:
Darmonderzoek
en de voorbereiding

U heeft een doorverwijzing
van de huisarts omdat u buikklachten heeft of een veranderd
ontlastingspatroon. Of u heeft
een doorverwijzing via het Bevolkingsonderzoek darmkanker
(BVO). U stapt het Röpke-Zweers
Ziekenhuis van Saxenburgh binnen.
Wat staat u dan te wachten?

Andrea Schutte,
endoscopieverpleegkundige
bij Saxenburgh

De eerste stap is een coloscopie, een inwendig darmonderzoek
met behulp van een flexibele cameraslang (de endoscoop). Andrea
Schutte, endoscopieverpleegkundige bij Saxenburgh, bereidt u op dit
onderzoek voor.
Gezond?
“Een week voor het darmonderzoek heeft de patiënt een intakegesprek
met mij of met één van mijn collega’s. Tijdens dit gesprek luister ik
naar de gezondheidsklachten van de patiënt en is er ruimte voor
vragen of onzekerheden. Iemand die doorverwezen is vanuit het BVO
voelt zich meestal ‘gewoon’ gezond en kan geschrokken zijn dat er
bloed in de ontlasting is gevonden. Een goede uitleg en voorbereiding
voor dit onderzoek is belangrijk” vertelt Andrea.
Het darmonderzoek
Het darmonderzoek wordt uitgevoerd door een arts (endoscopist) en
twee endoscopieverpleegkundigen. Uw darmen moeten goed schoon
zijn. Daarvoor krijgt u tijdens de intake een recept mee met laxeermiddelen en een folder waarin de voorbereiding vermeld staat. Tijdens
het onderzoek kan de arts eventuele poliepen meteen verwijderen of
een stukje weefsel wegnemen voor onderzoek (biopsie). Van tevoren
krijgt u lichte sedatie (roesje) en pijnstilling wat u helpt meer te ontspannen. Na het onderzoek slaapt u uit op de dagbehandeling. Indien
de arts tijdens het onderzoek een darmtumor heeft geconstateerd,
zal de arts bij u langs komen voor uitleg. Er zal dan binnen een week
een longfoto en CT-scan worden gemaakt en bloed worden afgenomen.
Ook zal binnen die week de afspraak bij de arts staan voor de uitslagen
van deze onderzoeken en de uitslag van het weefselonderzoek (biopsie).
De verpleegkundig specialist, die u het gehele traject bijstaat, wordt
er vanaf hier bij betrokken.
Roept dit artikel vragen bij u op, bel dan de verpleegkundig specialist
op tel. 0523-276339.

Lees hier over stap 2:
Begeleiding waar u het gehele traject op kunt terugvallen.

