
NAZORG NA SLOKDARM 
VARICES BEHANDELING 

Interne Geneeskunde
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U bent behandeld voor slokdarmvarices. Dit zijn spataderen in uw slokdarm. 
Spataderen in de slokdarm kunnen voorkomen bij mensen met levercirrose of 
trombose van bloedvaten in de buik. Bij deze aandoeningen is de druk in de 
bloedvaten van de buik verhoogd. Hierdoor kunnen spataderen in de slok-
darm ontstaan. Grote slokdarmspataderen of slokdarmspataderen die eerder 
gebloed hebben, geven een grote kans op een nieuwe bloeding. Om de kans 
op een bloeding te verkleinen, kan uw specialist besluiten tot behandeling van 
de spataderen met oesophagus-band-ligaties (elastiekjes).

BEHANDELING VAN SLOKDARMVARICES
Tijdens de behandeling bindt de scopist de spataderen af met elastiekjes. 
Deze elastiekjes klemmen de spataderen af. Hierdoor verliezen de spataderen 
binnen enkele dagen tot een week hun functie en kiest het bloed een andere 
route. De slokdarmspataderen sterven af en verlaten met de elastiekjes via de 
ontlasting het lichaam. Er is soms een herhaling van de behandeling nodig.

NA DE BEHANDELING 
De eerste dagen kunt u pijnklachten hebben achter het borstbeen. Ook kan 
het eten en drinken moeilijker gaan.

VOEDINGSADVIES
Eet en drink de eerste 2 dagen na de behandeling alleen vloeibare voeding, 
zoals vla, pap of appelmoes. Na deze 2 dagen kunt u beginnen met gemalen 
voedsel zonder brokken. Na weer 2 dagen (dus vanaf de vijfde dag na de be-
handeling) mag u weer beginnen met gewoon eten. 

COMPLICATIES 
Het grootste risico van de behandeling is dat de spataderen gaan bloeden. 
Neem direct contact op met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis bij één 
of meer van de volgende klachten:
- koorts of koude rillingen
- bloedbraken 
- hevige pijn
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VRAGEN
Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen 
naar de polikliniek Interne Geneeskunde. 

INTERNE GENEESKUNDE
 0344 -67 40 53

De polikliniek Interne Geneeskunde is bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van ’s ochtends 08.30 uur tot ’s middags 16.30 uur. 

Bij complicaties belt u naar Spoedeisende Hulp via 
telefoonnummer  0344 - 67 49 11.



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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