Patiënteninformatie

Grote buikoperatie (laparotomie)
Voor een grote buikoperatie (laparotomie) komt u bij de gynaecoloog/oncoloog:
Wanneer u misschien een kwaadaardigheid in uw buikholte heeft.
Wanneer er afwijkende cellen zijn gevonden in uw buik. We nemen dan hapjes door de hele buik
heen weg om het stadium van uw ziekte te kunnen meten (stadiëring laparotomie). Hierop
baseren we het behandelplan.
Voor het weghalen van uw baarmoeder, eierstokken of vetschort. En voor het voelen naar uw
middenrif, lever, lymfeklieren en de bovenkant van de blaas wanneer u eierstokkanker heeft
(debulking).
Na drie kuren chemotherapie bij eierstokkanker. We voeren dan een debulking uit om zo veel
mogelijk resten van de tumor uit uw buik te halen. Daarna volgen meestal nog drie chemokuren
om de behandeling af te ronden.
Bij deze operatie maakt de gynaecoloog/oncoloog een snee in uw buik van vijf centimeter boven uw
navel tot vlak boven uw schaambeen. Zo heeft hij goed overzicht in uw buikholte.

De operatie
Op het Voorbereidingsplein ontvangt u de nodige instructies. De afdeling Opname laat u weten wanneer
en waar de operatie plaatsvindt. U wordt meestal twee uur voor de geplande tijd in nuchtere toestand
verwacht op de afdeling Gynaecologie.
Neem bij opname uw eigen medicijnen mee. Op de afdeling vullen we dit aan met de medicatie die de
arts u voorschrijft, een pijnstiller en zo nodig een kalmerend middel.
U mag na uw opname niet alleen naar huis. Zorg daarom voor vervoer.
Heeft u vooraf nog vragen over deze ingreep? Neem dan contact op met de verpleegafdeling.
Behandeling
U wordt meestal één dag voor de operatie (vaak op zondagmiddag) op de afdeling Gynaecologie
verwacht. U heeft dan een intakegesprek met de verpleegkundige. Deze bespreekt met u de laatste
bijzonderheden en checkt de gegevens in uw dossier. Wanneer dat nodig is, nemen we nog bloed af.
Om goed gevoed aan de operatie te beginnen, krijgt u dubbeldrank te drinken en op de ochtend van de
operatiedag twee pakjes drank die rijk is aan koolhydraten. U mag eten tot 0.00 uur op de dag voor de
operatie. Heldere dranken mag u drinken tot twee uur voor de geplande operatietijd. Tijdens de hele
opnameperiode krijgt u een keer per dag een spuitje om trombose te voorkomen.

De verpleegkundige vertelt u wanneer het tijd is voor de voorbereiding op de operatie. U trekt dan de
operatiekleding aan. Al uw eigen kleding en ondergoed moet uit. Ook sieraden, gebitsprotheses,
hoorapparaten, lenzen, nagellak en make-up moeten uit en af. Wanneer u aan de beurt bent, brengen
de verpleegkundigen u in bed naar de operatieafdeling. Vanaf daar neemt de anesthesiemedewerker
het over. Wanneer u met de narcotiseur een pijnpompje of ruggenprik met pijnstilling heeft afgesproken,
wordt dit vooraf voor u geregeld.
Na de operatie komt u op de uitslaapkamer, waar u gecontroleerd wordt op de buikwond, vloeien, de
katheter, uw bloeddruk, pols, temperatuur, infuus en pijn. Na twee tot drie uur kunt u terug naar de
afdeling. Hier belt de verpleegkundige uw contactpersoon. De gynaecoloog belt na afloop van de
operatie uw contactpersoon om te vertellen hoe het is gegaan.
Nazorg
Voor deze ingreep moet u rekenen op zeven dagen opname. Na zes weken bent u meestal weer
volledig hersteld van de operatie. Het kan tot een jaar duren voor u zich pas echt weer de oude voelt.
Regel goede nazorg voor uzelf in de zes weken na de operatie. Dit bevordert uw herstel.
Op de operatiedag blijft u in bed. De verpleegkundige controleert u regelmatig. U wordt gewassen en
krijgt uw eigen nachtkleding, onderbroek en een verbandje aan. U mag de dag na de operatie weer eten
en drinken, en uit bed. Afhankelijk van hoe u herstelt, halen we na de eerste dag langzaam alle
slangetjes bij u weg. De anesthesist spreekt pijnstilling voor u af en de gynaecoloog geeft zijn
opdrachten door aan de verpleegkundige. Elke ochtend rond 10.00 uur komt de zaalarts bij u langs. Hij
maakt nieuwe afspraken voor uw behandelplan.
De gynaecoloog komt langs voordat u naar huis gaat en bespreekt de operatie en zijn bevindingen met
u. De verpleegkundige vertelt u voor uw vertrek waar u thuis op moet letten en geeft u de leefregels
mee voor thuis.
Uw buikwand is in drie lagen gesloten. De wond is met nietjes gehecht. Deze mogen eruit op de tiende
dag na de operatie. Dit duurt ongeveer tien minuten. U komt hiervoor terug naar het ziekenhuis of laat
dit over aan uw huisarts. U kunt een wat doof aanvoelend plekje overhouden aan het litteken, omdat de
zenuwen in de huid doorgesneden zijn geweest.
Belangrijk is dat u zes weken lang niet zwaar mag tillen en goed naar uw lichaam moet luisteren. U kunt
in die zes weken nog af en toe wat vloeien. Tijdens de operatie zijn uw darmen opzij geduwd. Zij komen
vanzelf weer op hun plek, maar dit zorgt wel voor darmkrampen. Voldoende drinken, bewegen en
windjes laten helpen hierbij.
U krijgt van de gynaecoloog een ontslagbrief mee en maakt de vervolgafspraken die voor u nodig zijn.
Een week na de operatie is de uitslag van het weefselonderzoek bekend. De gynaecoloog/oncoloog
bespreekt deze in het oncologieoverleg. Hierin wordt het best passend behandelplan voor u bedacht en
besproken. Uw eigen gynaecoloog/oncoloog bespreekt dit met u en zet het in gang. Wanneer u
bestraling of chemotherapie nodig heeft, krijgt u hiervoor begeleiding van de oncologieverpleegkundige.
Na zes weken komt u nog een keer op nacontrole bij de gynaecoloog op de polikliniek.

Meer informatie voor u

Waar vind ik meer informatie?
Amphia heeft diverse informatiefolders met dieetadviezen samengesteld:
Eierstokken en eileiders uit voorzorg verwijderen
(https://www.amphia.nl/folders/gynaecologie-en-zwangeren-eierstokken-en-eileiders-uitvoorzorg-verwijderen)
Kijk ook eens op deze websites:
www.oncoline.nl(http://www.oncoline.nl/)
www.nvog.nl(http://www.nvog.nl/)

Wie zorgt er voor mij?
Tijdens uw behandeling staat een groot netwerk van specialisten voor u klaar: een
gynaecoloog/oncoloog/internist, een oncologieverpleegkundige, verpleegkundigen, een diëtiste,
een fysiotherapeut, een radioloog, een maatschappelijk werker, een geestelijk verzorger, een
transferverpleegkundige, de voedingsdienst en de schoonmaakdienst.
Zijn er samenwerkingen?
De gynaecoloog/oncoloog opereert vaak samen met een oncoloog uit Tilburg.
Zijn er wachttijden?
Op onze wachttijden-pagina vindt u meer informatie. De wachttijden zijn een schatting van dit
moment. Deze veranderen soms. Bijvoorbeeld door spoedzorg, speciale zorg of een second
opinion. Of uw eigen keuze voor een specialist. Wilt u meer informatie?
Bekijk hier de actuele wachttijden bij Amphia(https://www.amphia.nl/kwaliteit/wachttijden)

Lees meer over baarmoeder- en eierstokkanker via onderstaande knop.
Ga naar baarmoeder- en eierstokkanker (https://www.amphia.nl/afdelingen/oncologisch-centrumbaarmoeder-en-eierstokkanker)
Meer lezen over gynaecologie in Amphia?
Ga naar afdeling Gynaecologie

(https://www.amphia.nl/afdelingen/gynaecologie)
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